
WERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES
WE 4.4 A

WARMTAPWATERINSTALLATIES

______________

Leidingontwerp, wachttijden, toestellen DATUM: JUM 2004
VEWI N en temperatuurregeling Aotorsrohton

Met betrekking tot warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002)
het volgende gesteld:

1.4 Eon /eidingwatorinsta/Iatie moet zo zijn uitgevoerd dat:
b het water b,j de tappun ten — met het oog op de vo/ksgezondheid - be

trouwbaar is voor het gebruiksdoel;
f deze geen aanleiding geeft tot verspilling van Ieidingwater en/of

energie;
4.4 a. De constructie en hot vormogen van een warmtapwatertoesteI met

de aangeslo ten warm tap we terleidingen met hun tappun ten moeten
beantwoorden aan het doe! dat met de bore/ding van warmtap water
wordt beoogd.

Met het beperkon van energie- en watorverlies moot rekening z,jn ge
houden.

b. Warmtapwater moet worden bereid tilt drinkwater.

f. Voorraadwarmtapwatertoeste/Ien mooten vo/ledig kunnen worden
ge/ed/gd.

g. /n warmtapwaterinsta//aties moet het moge/ijk zUn om de tempera
tuur van het door eon warm watertoeste/ ge/overdo warmtapwater to

cu kunnen me ten. In c/rcu/erende systemen moet in iedere afzonder/,jke
(dee/jr/rig de tempera tuur kunnen worden gemeten.

h. Tempera tuurrege/ing on tomperatuur/nstelllng

Do temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een wo
ninginsta//atie zonder circu/atie moot bij gebruik conform de ontwerp
cond/ties ten minste 55 °C zijn.

De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een wo
ninginstalla tie met circulatie en in een co/lectief Ieidingnet moot bij
gebruik conform de ontwerpcondltles ten minste 60 °C zijn.

B,j warmtapwatervoorzien/ngen en warmtapwaterinsta/laties met cir
cu/a tie moot do temperatuur van hot water in de retour/eiding(en) bij
gebruik conform de ontwerpcondlties ten minste 60 °C zijn.

1. Titels van de vermelde normen, publicaties en wetgeving
NEN 1006 Algemene voorschriften voor IeidingwaterinstaHaties

(AVWI - 2002)
NEN 291 6 Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsme

thode

NEN 5128 Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepa

Iingsmethode
NEN 6922 Waterprestatie van wonincien - Benalincismethode

Uitgave Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN
Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 1019 2280 CA Rijswijk telefoon 070 4144750
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Pagina 2 van 30 VEWIN I WB 4.4 A

NPR 5075 Geluidwering in woningen en woongebouwen; Sanitairo
toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water.

BRL-K656 Warmtewisselaars bestemd voor hot indirect verwarmen
van drinkwater

BRL-K610 Sanitaire kranen - Thermostatische mengkranen

ISSO publikatie 30 Tapwaterinstallaties in woningen
ISSO/VNI-richtlijn 30-1 Variantenboek tapwaterinstallaties in woningen
ISSO/VNI-richtlijn 30-2 Praktijkrichtlijn tapwaterinstallaties in woningen
UNETO-VNI Documentatie Technologie: Huishoudelijk watergebruik In
formatie (warm)waterbesparing / energiebesparing (
Advies inzake preventie van legionellose, uitgebracht door de Gezond
heidsraad, No.: 1986/6
Tijdelijke rogeling Legionella-preventie in Ieidingwater, gepubliceerd
door Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer in de Staatscourant van 1 3 oktober 2000, st.crt. nr. 1 99, met
een jaar verlengd en op eon ondergeschikt onderdeel gewijzigd op 8
oktober 2001, st.crt. nr. 197
Modelbeheorsplan Legionella-preventie in leidingwater, uitgegeven door
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milleubeheer,
april 2001

ISSO-publicatie 55.1 Handloiding Legionella-preventie in Ieidingwater,
september 2000

GIW (Garantie Instituut Woningbouw), 1999

GASKEUR-criteria: criteria voor het GASKEUR/CW-Iabel en HRww-Iabel
voor gasgestookte warmtapwaterbereiders CW / HRww:2003, Toe
stellen met eon nominale belasting tot 70 kW (Hi)

2. Definities
Wachttijd: De tijd die verloopt tussen hot openen van eon warmwater
tappunt en hot bereiken van do vereiste temperatuur aan het tappunt.

WachttUd = toeste/wachttj/d + Ieidingwachtt,7d

Toestelwachttijd: Do tijd die verloopt tussen hot openen van een
warmwatertappunt en hot bereiken van do vereiste temperatuur aan de
uitgang van hot toestel. Doze wachttijd is productafhankelijk.

Leidingwachttijd: Do tijd die verloopt om hot koude water uit de leiding
to verdringen en do biding op te warmen. Dit deel van do wachttijd is
met behuip van de DH7o-factor te berokenen.
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Pagina 3 van 30 VEWIN I WB 4.4 A

DHwio-factor: De waarde die aangeeft hoeveel maal do inhoud van de

warmtapwaterloiding moet wegstromen voordat 70 % van do maxi
maal to bereiken temperatuurstijging wordt bereikt (bij continu gebruik
van het tappunt).

De Ieidingwachttijd wordt dan met de volgende formule berekend:

leidinginhoud (7) x DR,,70 - factor
Ieidmgwachttd (s) =

______________________________________

vo!uinesirooin (7 /s )

Maximaal toelaatbare Ieidinglengte: Do som van do doorstroomde el

dinglengten van do aanvoor- on aansluitleiding vanaf hot warmtapwa

tortoestel tot aan hot botreffende tappunt, waarbij do toeleatbare lei

dingwachttijd niet wordt overschrodon.

3. Algomeen

3.1 Hot Bouwbesluit stelt eisen aan do enorgetische eigenschappen van

eon gebouw en do bijbehorendo, onorgiegobruikendo installaties. De els

voor do onorgotischo oigonschappen wordt uitgedrukt in oen onorgio

prostatiecoefficient (EPC). Hot goschematiseorde onorgiogobruik van

warmtapwater is één van do factoren die do EPC beInvloodt. Dit ener

giogobruik wordt, voor wat betreft aspocton die in dit werkblad aan do

orde zijn, ook bepaald door do leidinglengten, loidingmateriaal, toopas

sing van eon circulatieleiding on waterbesparonde aspecten.

Voor do bepalingsmethode van do EPC wordt vorwozon naar

NEN 5128 voor woningon on woongebouwen on naar NEN 2916 voor
andero gobouwon.

In NEN 1006 wordon ook elsen gosteld aan hot voorkomon van vor

spilling van onorgie alsmodo leidingwater.

In privaatrechtelijke overeenkomston kunnen oison wordon gostold aan
do wachttijd in relatie met do veroiste tomperatuur aan hot tappunt.

Veelal diont in woningon te worden voldaan aan de door hot Garantie
lnstituut Woningbouw (GIW) gosteldo oison met botrokking tot do
wachttijd (biding- + toostolwachttijd). Met do toostelwachttijd van hot
toogopasto warmtapwatertoestel moot dan evonoons rokening wordon
gehoudon.

Ook in GASKEUR-critoria on ISSO-handleidingen worden olsen gesteld

aan do wachttijd.

Indien eon installatie voldoet aan do in dit werkblad gestelde olsen met

botrekking tot wachttijd, dan zal do instablatie ook (in groto lijnen) vol
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Pagina 4 van 30 VEWIN I WB 4.4 A

doen aan do eisen gesteld in de GIW, do GASKEUR-criteria en ISSO
handleidingen.

3.2 Do toe to passen materialen en toestellen, waaronder warmtewisse

laars en thermostatische mengkranen, moeten voldoen aan de eisen
gesteld in Kiwa-Beoordelingsrichtlijnen en zijn voorzien van een erken
de kwaliteitsverklaring.

4. Wachttijd, volumestroom en Ieidingontwerp

4.1 Met betrekking tot wachttijd moet naast do aan te houden lengte van
de warmtapwaterleidingen (Ieidingwachttijd) ook aandacht worden be-
steed aan het toe te passen warmtapwatertoestel (toestelwachttijd).

De maximale wachttijd voor alle soorten tappunten, met uitzondering
van het bad en de (vaat)wasmachine, wordt gesteld op 35 s. In de
praktijk is het gangbaar dat do warmtapwatertoestellen met Gaskeur

CW een toestelwachttijd hebben kleiner of gelijk aan 1 5 s. Cm flexibili
teit in de keuze van (soorten) warmtapwatertoostellen te houden mag
de Ieidingwachttijd maximaal (35 - 1 5) = 20 s bedragen.

Aan het vullen van het bad en de (vaat)wasmachine is de eis van een
maximale Ieidingwachttijd van 20 s niet gesteld omdat hierbij in princi

pe geen water en energie verloren gaan.

Indien een toestel wordt toegepast met een kortere toestelwachttijd

dan 1 5 s, dan zal de wachttijd van de gehele installatie afnemen. Ech
ter bij het bepalen van het Ieidingverloop mag or niet afgeweken wor
den van de els dat de leidingwachttijd maximaal 20 s mag bedragen bij
gebruik van een enkel tappunt. Het gunstige effect van het toepassen
van een warmtapwatertoestel met sen kortere wachttijd dan 1 5 s mag
niet (deels) teniet worden gedaan door een leidingwachttijd te kiezen
anger dan 20 s.

Als in een later stadium hot warmtapwatertoestel vervangen wordt
door een toestel met sen andere toestelwachttijd, geeft dit (nagenoeg)
geen probleem t.a.v. de wachttijd.

Let op dat bij diverse uitvoeringen van doorstroomtoestellen de tijden
voor het op de gewenste temperatuur brengen van het water zeer uit
een kunnen open.
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Tabel nr. 1: Te hanteren volumestromen warmtapwater in woningin
stallaties

Gelijktijdig gebruik Volumestroom warmtapwater
tappunten (60 °C) t.b.v. dimensionering

installatie in I/mm

Keuken, douche of bad 5

Andere tappunten 2,5

Keuken + douche 7,5

2 douches 7,5

Keuken + bad 10

Douche + bad 10

Keuken + douche + bad 12,5

In tabel nr. 1 zijn de te hanteren volumestromen warmtapwater weer
gegeven voor de dimensionering van de installatie.

In de linker kolom zijn verschillende combinaties van gelijktijdig gebruik
van tappunten weergegeven. Met “andere tappunten” wordt bedoeld
andere tappunten dan in de tabel vermeld, bijvoorbeeld een wastafel.
Bij het gelijktijdig gebruik van tappunten moet rekening worden gehou
den met het gestelde in 6 (comfort).

In de rechter kolom is de volumestroom warm water (60 °C) weerge
geven. De vermelde waarden kunnen worden aangehouden voor bepa
ling van het vermogen van het warmtapwatertoestel, zie WB 2.1 E, en
voor de Ieidingdimensionering in woningen. Voor de leidingdimensione
ring voor warmtapwater in andere gebouwen dan woningen, zie WB
2.1 C.

Bepaling leidingwachttijd

Voor de bepaling van de leidingwachttijd wordt altijd uitgegaan het
bruik van een enkel tappunt. De volumestroom warm water (60 °C)
die hierbij gehanteerd wordt, is 5 1/mm. De volumestroom voor de be-
paling van de leidingwachttijd is, m.u.v. “andere tappunten”, gelijk of
kleiner aan de volumestroom die gebruikt wordt voor de dimensione
ring van de installatie.

Voor “andere tappunten’ wordt uitgegaan van een warmtapwatervo
lumestroom bij continu tappen van 2,5 1/mm (60 °C). Echter bij do be-
paling van de leidingwachttijd wordt ervan uitgegaan dat bij gebruik
van dit tappunt eerst do warmwaterzijde van de kraan met een volu
mestroom van 5 1/mm wordt geopend en hierna met koud water de
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Pagina 6 van 30 VEWIN I WB 4.4 A

uiteindelijke temperatuurinstelling plaatsvindt (bijmengen). Ditzelfde

geldt ook voor waterbesparende tappunten, o.a. douchekoppen.

Indien bekend is dat een tappunt meer warmtapwater (60 °C) vraagt
dan 5 1/mm, dan moot rekening warden gehouden met een toenemen
de kans op watersiag en geluidoverlast.

4.2 Leidingontwerp

De bepaalde maximale Ieidingwachttijd is een gegeven dat wordt ge
bruikt voor het ontwerp van het Ieidingverloop. Echter dit is niet hot
enige gegeven. Ook do vereiste volumestroom van eon enkel tappunt (en de volumestroom bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten is
van invloed op hot Ieidingontwerp, zie tabel nr. 1 middelste kolom.
Hot uiteindelijke Ieidingontwerp moet zodanig zijn dat aan alle voor

waarden wordt voldaan.

Bij hot Ieidingontwerp moet aan do volgende voorwaarden warden vol

daan:

1: de sneiheid van het water in do biding moot, in verband met o.a.
geluid, kleiner of gelijk zijn aan 2,0 m/s. Voor die situaties waarbij
geluidsoverlast beperkt moet worden, wordt eon stroomsnelheid
kleiner dan 1,5 rn/s aanbevolen, zie ook NPR 5075.

De stroomsnobheid in warmtapwatercirculatieleidingen mag bij goon
afname maximaal 0,7 rn/s bedragen. Dit ter beperking van geluids
overlast, gebruik van pompenergie en eventueel het optreden van
erosie-corrosie.

2: do maximum Ieidingwachttijd van 20 s aan hot tappunt mag niet
warden overschreden;

3: waterslag moet warden voorkomen, zie WB 2.1 F.

4.3 Eisen aan Ieidingwachttijd

Indien meerdere tappunten op éénzolfdo biding zijn aangosboten, moo
ten albe tappunten op dit Ieidinggedeelto voldoon aan do eis van eon
maximum beidingwachttijd van 20 s bij gebruik van eon enkel tappunt.

Aanvullende oisen die door partijon ondorling afgesproken kunnon war
den, wordon gozion abs comfort en worden bosproken in 6.

4.4 Berekening Ioidingwachttijd

Do Ieidingwachttijd is o.a. afhankelijk van het soart boidingmateriaal en
montagowijzo (niot woggewerkt en niet golsoboerd of in mantobbuis

woggoworkt in de vloer of wand) van do buis. Dit komt tot uitdrukking
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in de DH-factor. Bij de bepaling van de DHfactor wordt het water

opgewarmd van 10 °C naar 60 °C. Echter het warme water aan het

tappunt wordt in de praktijk al bij een lagere temperatuur dan 60 °C

nuttig gebruikt. Dit blijkt al bij 45 °C te zijn. Deze temperatuur komt

overeen met 70 % (= (45-10) / (60-10) ) van het temperatuurverschil

dat toegepast wordt bij de bepaling van de DH-factor. Deze 70 pro

centwaarde komt tot uitdrukking in de DHio-factor. Daze factor wordt

verder toegepast bij de bepaling van de Ieidingwachttijd.

In tabel nr. 2 zijn DHw.7o-factoren gegeven voor verschillende buizen en

montagewijzen.

De Ieidingwachttijd wordt berekend met de formule vermeld bij 2 onder

de definitie van Ieidingwachttijd. Uitgaande van de DH,-io-factor wordt

dit:

leidinginhoud (7,) x DHw,70 - factor
leidingwachttijd (s) =

______________________________________

voluinestroom (7’s)

(It / 4) X (d.nw)2 x L x DHwio
Ieidingwachttijd Is) =

__________________________

q

Hierbij geldt:

- is de inwendige diameter van de buis in dm;

- L is de Ieidinglengte in dm;

- qv is de volumestroom in I/s (=dm3/s);

- Ieidingwachttijd in s.

Indien voor de Ieidinglengte L een waarde van 10 dm wordt ingevuld,

dan wordt een Ieidingwachttijd in s per meter Ieidinglengte verkregen.

In tabel nr. 3 is de ieidingwachttijd in s per meter Ieidinglengte voor

verschillende Ieidingmaterialen en DHW.7o-factoren weergegeven. Dit is

berekend met bovenstaande formule. Tevens is in de tabel door middel

van kleuren aangegeven wanneer de snelheid van het water in de Iei

ding 2,0 m/s respectievellik 1,5 m/s overschrijdt.

De middellijnen van een materiaal kunnen per fabrikant jets verschillen.

Aan cia hand van de door de fabrikant opgegeven binnenmiddellijn kan

de Ieidingwachttijd in s per meter Ieidinglengte exact worden berekend.

Voor PB is zowel dik als dun PB opgenomen in de tabel. Bij de bereke

ning is ervan uitgegaan dat de DH.7o-factor niet verschilt.
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Tabel nr. 2: Waarden van DHW,7o-factoren voor verschillende leidingsys

temen

Leidingsystemen DH.io-factor

Niet weggewerkt en In aen mantelbuis wegge
niet geIsoleerd werkt in vloerfwand

Koper 1,50 1,55
Ikoperen buis)

Pvc-c 1,20 1,15
(gechioreerde polyvinyichlnride
bum)

PB 1,25 1,25
)polybuteen buis)

PE-X 1,60 1,55
(crosslinked polystheen bum)

PPR 1,25 1,30
(polypropeen random copolymeer
bum)

PE-RT/AI 1,55 1,50
)polyethaen raised temperature
resistance’ aluminium multilayer
bum)

PE-X/AI 1,55 1,50
r’crosslinked” polyetheen alu
minium multilayer bum)

PE-X + EVOH 1,40 1,45
)crosslinked’ polyetheen buis
met ethylvinyl alcohol-barribre
laag)

a) Zonder mantelbuis,

Opmerking:
0p grond van het gelijkwaardigheidbeginsel mag een afwijkende waarde van
de DHw,70-factor in de berekening worden opgenomen indien deze waarde is
vastgelegd in een verkiaring waaruit blijkt dat voor de bepaling van die waard
Gebruik is gemaakt van dezelfde meetwijze of simulatieberekening waarop de
in deze tabel opgenomen waarden zijn gebaseerd.

bron: NEN 6922 “Waterprestatie van woningen - Bepalingsmethode”
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Tabel nr. 3: Ieidingwachtbjd ir s per meter Ieidinglengte voor verschi

lende Ieidingmaterialen en de daarbij behorende inwendige middellijnen.

Snelheid 2,0 rn/s
Snelheid >1.5 mIs

KOPER
DH,7o= 1,50 DH,70 = 1,55

voluniestroorn volumestroom d,jtJd,,, Ieidingwachttijd Ieidingwachttijd
in I/mm in I/s in mm in a per m in s per m

2,5 0,042 10 / 8 1,81 1,87
12/10 2,83 2,92
15/13 4,78 4,94
18/16 7,23 7,48

22/19,8 11,08 11,45

5 0,083 1018 0,90 0,93
12110 1,41 1,46
15/13 2.39 2,47
18/16 3,62 3,74

22/ 19,8 5.54 5,72

7,5 0,125 10/8 0,60 0,62
12 / 10 0,94 0.97
15/13 1,59 1,65
18/16 2,41 2,49

22 / 19,8 3,69 3,82

10 0,167 10/8 0,45 0,47
12/10 0,7) 0,73
15 / 13 1,19 1,23
18/16 1,81 1,87

22 / 19,8 2,77 2,86

12,5 0,208 10 / 8 0,36 0,37
12/10 0,57 0,58
15/13 0.96 0,99
18/16 1,45 1,50

22 / 19,8 2,22 2,29

Pvc-c
DH70=1,20 DH0=1,15

volumestroom volumestroom d,Jd,,, Ieidingwachttijd Ieidingwachttijd
in I/mm in I/s in mm in s per m in s per m

2,5 0,042 16 / 12 3,26 3,12
20 / 15,4 5,36 5,14

5 0,083 16112 1.63 1,56
20 / 15.4 2,68 2,57

7.5 0,125 16112 1,09 1,04
20 / 15,4 1,79 1,71

10 0.167 16/12 0,81 0,78
20 / 15,4 1,34 1,28

12,5 0,208 16 / 12 0,65 0,62
20 / 15,4 1,07 1,03
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PB (dun)

DH,0= 1,25 DH70= 1,25Volumestroom volumestroom Ieidingwachllijd Ieidingwachtlijd
in I/mm in I/s In mm in s per m in s per m

2,5 0,042 16 / 12,4 3,62 3,62
20/16,2 6,18 6,18
25 I 20,4 9,80 9,80

5 0.083 16 / 12,4 1,81 1.81
20 / 16.2 3,09 3,09
25! 20,4 4,90 4,90

7,5 0,125 16 / 12,4 1,21 1,21
201 16,2 2,06 2,06
25 I 20,4 3,27 3,27

10 0,167 16/ 12,4 0,91 0,91
20 / 16,2 1,55 1,55
25 1 20,4 2,45 2,45

12,5 0,208 161 12,4 0.72 0,72
20/16,2 1,24 1,24
25! 20,4 1,96 1,96

PB (dik)

Dllwj = 1,25 DH.75 = 1,25
volumestroom volumestroom Ieiclingwachthjd Ieidingwachttijd

in I/mm in I/s in mm in s per m in s per m

2,5 0,042 16 / 11,6 3,17 3,17
20) 14,4 4,88 4,88
25/ 18,2 7,80 7,80

5 0.083 161 11.6 1,58 1,58
20 / 14.4 2.44 2,44
25/ 18,2 3,90 3,90

7,5 0,125 16/11,6 1,06 1,06
20/ 14,4 1,63 1,63
25 / 1 8,2 2,60 2,60

10 0,167 16/11,6 0,79 0.79
201 14,4 1,22 1,22
25/ 18,2 1,95 1,95

12,5 0,208 16 / 11,6 0,63 0,63
20 / 14,4 0,98 0,98
25/ 18,2 1,56 1,56
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PE-X
DH,7o= 1 60 DH70 = 1 55

Volumesroom volumestroom Ieldingwachttijd Ieidingwachttijd
In I/nun in I/s in mm in a per m in a per m

2,5 0,042 12 / 8 1,93 1,87
16 / 11,6 4,06 3,93
20 I 14,4 6,25 6,06
25 I 18 9,77 9,46

5 0,083 10/8 0,96 0.93
12/10 1,51 1,46
15/ 13 2,55 2.47
18/16 3,86 3.74

7,5 0.125 10/8 0,64 0,62
12/10 1,00 0,97
15/13 1,70 1,65
18/16 2,57 2,49

10 0,167 10/8 0.48 0.47
12 / 10 0.75 0,73
15/13 1,27 1,23
18/16 1,93 1,87

12.5 0,208 10 / 8 0,39 0,37
12/10 0,60 0,58
15/13 1.02 0.99
18/16 1,54 1.50

PPR
DH75 = 1,25 DH70 = 1,30

Volumestroom volumestroom Ieidingwachttijd Ieidingwachttijd
In I/mm in I/s in mm in a per m in S per m

2,5 0,042 16 / 10.6 2,65 2,75
20/ 13,2 4,10 4,27
25 / 16,8 6,65 6,91

5 0.083 16 / 10.6 1.32 1.38
20/ 13.2 2,05 2,13
25 / 16.8 3.32 3.46

7,5 0,125 16 / 10,6 0,88 0,92
20) 13,2 1,37 1,42
25 / 16,8 2,22 2,30

10 0,167 16/ 10.6 0,66 0,69
20)13,2 1,03 1,07
25! 16.8 1,66 1,73

12,5 0,208 16) 10,6 0,53 0,55
20 / 13,2 0,82 0,85
25 / 16,8 1,33 1,38
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PE-RTIAI

DH.70=155 DH70= 150
Volumestroom volumestroom Ieidingwachttijd Ieidingwachttijd

in I/mm in I/s in mm in s per m in S per m

2,5 0,042 16,1 / 11,9 4,14 4,00
20? 15 6,57 6,36
25/19 10,54 10,20

5 0,083 16,1 I 11,9 2,07 2.00
20 /15 3.29 3.18
25/19 5,27 5.10

7,5 0,125 16,1 / 11,9 1,38 1,33
20/15 2,19 2,12
25 / 19 3,51 3,40

10 0,167 16,1 I 11,9 1,03 1,00
20? 15 1,64 1,59
25 / 19 2,64 2,55

12,5 0,208 16,1 / 11,9 0,83 0,80
20/15 1,31 1,27
25/19 2.11 2,04

PE-X/AI

DH7D= 1,55 DH75=1,50
Votumestroom volumestroom Ieidingwachttijd Ieidingwachllijd

in I/mm in I/s in mm in s per m in s per m

2,5 0,042 16,0 / 11,4 3,80 3,67
20 / 14,4 6,06 5,86
25 I 18,4 9,89 9,57

5 0,083 16,0 / 11,4 1.90 1.84
20! 14.4 3,03 2.93
25! 18.4 4,94 4.78

7,5 0.125 16,0/ 11,4 1.27 1,22
20 / 14,4 2,02 1,95
25 I 18,4 3,30 3,19

10 0,167 16,0/ 11,4 0,95 0,92
20/14,4 1,51 1,46
25? 18,4 2,47 2,39

12,5 0,208 16,0 / 11,4 0,76 0,73
20/ 14,4 1,21 1,17
25 / 18,4 1,98 1,91
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Zje voor sneiheden en drukverliezen in koperen en kunststof buizen
WB 2.1 G.

4.5 Berekening voor hot bepalen van de wachttijden aan het tappunt.

Berekeningsvoorbeeld 1

PE-XIEVOH
DH70=1,40 DH70=1,45

volumestroom volumestroom dJd Ieidingwactittijd Ieidinqwactittiid
in I/mm in I/s in mm in s per m in s per m

2,5 0,042 16,0 / 11.6 3,55 3,68
20 / 14,6 5,62 5,82
25118.6 9,13 9,45

5 0,083 16.0 / 11,6 1.77 1,84
20 / 14.6 2.81 2,91
25 118,6 4.56 4,73

7,5 0,126 16,0111,6 1,18 1,23
20 / 14,6 1,87 1,94
25/18,6 3,04 3,15

10 0,167 16,0 / 11,6 0,89 0,92
20 / 14,6 1,41 1,46
25/18,6 2,28 2,36

12,5 0,208 16,0/11,6 0,71 0,74
20/14,6 1,12 1,16
25 I 18,6 1,83 1,89

S DW
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Verkiaring
B = Badmengkraan
D = Douchemengkraan
W = Wastafelmengkraan
K = Keukenmengkraan

Leidinglengte in meters
sectie 1-2 = 6 m
sectie 2-3 = 3 m
sectie 3-4 = 3 m
sectie 4-5 = 3 m
sectie 2-6 = 6 m

De uitgangspunten voor de berekening zijn:
- Toestelwachttijd 1 5 s;
- Leidingwachttijd maximaal 20 s;
- Eén tappunt geopend (geen gelijktijdigheid);
- Koperen buis DH w70 factor = 1 ,55
Voor de berekening van de wachttijden wordt uitgegaan van een vo
lumestroom van 5 1/mm (60 °C).

Benalinq wachttiid
tappunt - Ieldinpsectie Leicling volume- middellljn Ieidlng- totale sneiheld In

Lengte in stroom in wachttijd wachttijd m / S
m I I mm. in s per m in s.

Keuken- 1-2, 2-6 12 5 12/10 1,46 17,52 1,06
menpkraan
Wastafel- 1 -2, 2-3 9 5 1 2/10 1 46 13,14 1,06
mengkraan

Douche- 1-2, 2-4 12 5 12/10 1,46 17,52 1,06
mengkraan
Badmeng- 1-2, 2-5 15 5 12/10 1,46 21,90 1,06
kraan

(*) H/er wordt de wachttUd van 20 s. overschreden, doch voor het
vu//en van het bad wordt in principe geen water verspild.

4.6 Overschrijden van Ieidingwachttijclen
Indien niet aan de maxima(e leidingwachtti(d wordt voldaan, kan - ter
oplossing hiervan - worden gekozen uit:
a. aanpassen van het Ieidmngbeloop, eventueel met een afzonderlijke

leiding vanaf het warmtapwatertoestel tot aan het betreffende tap-
punt;

b. toepassen van een kleinere middellijn van de leiding. Hierbij moet
rekening gehouden worden met het optreden van extra drukverlies
en een hogere stroomsnelhemd;

c. keuze van een ander (eidingmateriaal;
d. verplaatsen van het warmtapwatertoestel.
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Alleen indian uit bovenstaande geen oplossing kan worden verkregen,

zijn er de volgende opties:

e. op basis van het gelijkwaardigheidprincipe, waarbij wordt aange

toond dat door de keuze van een warmtapwatertoestel met een

toestelwachttijd kleiner dan 1 5 seconde toch wordt voldaan aan de

maximale wachttijd van 30 seconde;

f. een eventuele plaatsing van een tweede warmtapwatertoestel;

g. keuze voor een circulatiesysteem (zie 5).

De lengte en middellijn van de warmtapwaterleidingen aismede het

Ieggen van een afzonderlijke leiding met een kleine middellijn vanaf het

warmwatertoestel tot aan het keukentappunt worden ook betrokken bij

de bepaling van de energetische eigenschappen van het gebouw. De

ze factoren zijn van invloed zijn op de energieprestatiecoefficient (EPC).

5 Circulatiesysteem met pomp

5.1 Algemeen

5.1 .1 Het circulatiesysteem moet kunnen worden ontlucht.

5.1.2 Circulatieleidingen moeren voorzien zijn van een doelmatige warmte

isolatie. Enerzijds voor het in stand houden van de benodigde tempera

tuur van het water in de leidingen en anderzijds voor het besparen van

energie.

5.1.3 De volumestroom in de circulatieleiding moet instelbaar zijn. Dit kan

geschieden door toepassing van een toerengeregelde pomp of door

toepassing van voor het doel geschikte inregelafsluiter{s).

5.1.4 In een circulatiesysteem waarbij een of meer deelringen zijn inge

bouwd, moeten in de retourleidingen inregelafsluiters worden geplaatst

teneinde een goede volumestroomverdeling in het systeem te kunnen

verkrijgen. In figuur 1 zijn de inregelafsluiters met een A aangegeven.
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—

I A = nrageIafskiter

1±± A:

50°C

Figuur 1: Principeschets van een circutatiesysteem met deetringen

5.1.5 De pomp moet uit corrosievast materiaal worden vervaardigd en mag
geen geluidhinder veroorzaken, zie WB 1 .4 E.

5.1.6 Aan de perszijde van de pomp moet een keerktep worden ingebouwd.
De pomp met de keerklep moet tussen afsluiters worden ingebouwd.

5.1.7 De circulatiepomp moet om een goede onttuchting te waarborgen, bij
voorkeur, in een verticaal deel van de retourleiding zo dicht mogetijk bij
het warmtapwatertoestet zijn aangebracht.

5.2 Dimensionering
5.2.1 De stroomsnelheid in warmtapwatercirculatieleidingen mag bij geen

afname maximaal 0,7 mIs bedragen. Dit ter beperking van getuids
overlast, gebruik van pompenergie en eventueel het optreden van ero
sie-corrosie.

In geval van afname mag de stroomsnelheid in de leidingen van het
circulatiesysteem niet meer bedragen dan 2,0 mIs.

5.2.2 Uittapleidingen moeten voldoen aan het gestelde in 4.

5.3 Berekening volumestroom pomp
5.3.1 De retourtemperatuur direct voor het warmtapwatertoestel moet ten

minste 60 °C zijn bij normaal gebruik (gebruik conform de ontwerp
condities). Bij incidentele afnamen die de ontwerpcondities te boven
gaan kan de temperatuur tijdelijk onder deze waarde zakken.
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5.3.2 De volumestroom die de circulatiepomp moet kunnen everen moet ge

Iijk of zo weinig mogelijk groter zijn dan noodzakelijk. De volurnestroom
is gebaseerd op het afkoelen van het warmtapwater in het systeem.

5.3.3 Voor de berekening van de volumestroom die de circulatiepomp moet

kunnen leveren, kan de volgende formule worden gebruikt:

[(LxUb)Jx(6b-OLfl,b )x(l+——)

= (6o,)xcxp

waarin:

qv = volumestroom circulatiewater in I/s
L = Ieidinglengte en een equivalente Iengte voor appendages in m
Ub = warmtedoorgangscoefficient per meter gelsoleerde leiding in

W/(K•rn)
eb = gemiddelde temperatuur van het circulerende water in °C
OL amb. = gemiddelde Iuchttemperatuur om de leiding in CC

Obo = warmtapwatertemperatuur uit het warmtapwatertoestel in °C

Oc = warmtapwatertemperatuur naar het warmtapwatertoestel in CC

c = soortelijke warmte van het circulerende water in kJ/(kg.K)

p = dichtheid van het water in kg/m3

= correctiefactor voor extra warmteverlies als gevoig van de

beugeling en onvolkomen afwerking van de isolatie in % (prak

tijkrichtwaarde 20 %)

In bovenstaande formule kan voor c en p van water de rekenwaarde
van deze grootheden bij een temperatuur van 60 °C worden aange

houden:

c = 4,182 kJ/(kgK) en p = 982,7 kg/rn3.

In tabel nr. 4 is een indicatie van de warmtedoorgangscoeficienten van

on- en gelsoleerde koperen buis weergegeven.

Uitgangspunten voor tabel nr. 4 zijn:

- warmtegeleidingscoefficient koper: 360 W/(Km);

- warmtegeleidingscoefficient isolatie: 0,035 W/(K-m);
- emissiefactor koper: 0,2 W/(KmI;
- emissiefactor isolatie: 0,8 W/(Krn);
- vrije convectie.
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Tabel nr. 4: Indicatie van warmtedoorgangscoefficienten per meter el

ding (Ub) van on- en gelsoleerde koperen* buis W/IKm)

* Informatie over kunststof leidingen moet bij de desbetreffende pro

ducent worden ingewonnen.

Keuze van een isolatiedikte van 25 mm levert ten opzichte van geen
isolatie of een kleinere isolatiedikte, het voordeel op dat het warmte
verlies van hat water in het circulatiesysteem kleiner is. Hierdoor zal de
temperatuurval in het circulatiesysteem kleiner zijn, neemt het energie
verbruik en het nodige vermogen van de circulatiepomp af en zal de
circulatiesnelheid lager kunnen zijn.
Keuze van een isolatiedikte van meer dan 25 mm geeft nagenoeg geen
verlaging van het warmteverlies.

5.3.4 Voorbeeld

Een circulatieleiding bestaat ult een eanvoerleiding (waarop de tappun

ten zijn aangesloten) met een lengte van 28 m en een buismiddellijn
van 15/13 mm en een retourleiding met een lengte van 26 m en een
buismiddellijn 12/10 mm. De temperatuur van het uitgaande warm

tapwater (Obo) is 65 °C; de temperatuur van het retourwater (eu) 60 °C.
De omgevingstemperatuur van de leiding (Oi) is 22 °C en de isolatiedik

-

- te 25 mm. De correctiefactor ( is 20 %.

.

Middellijn lsolatiedikte (mm)
uit/inw

(mm)

0 10 15 20 25

10/8 0,407 0,165 0,136 0,114 0,106

12/10 0,453 0,184 0,154 0,136 0,124

15/13 0,539 0,211 0,174 0,154 0,138

22/19,8 0,728 0,271 0,219 0,189 0,169

28/25,6 0,880 0,321 0,256 0,219 0,194

35/32,4 1,049 0,378 0,299 0,253 0,223

42/39,4 1,211 0,435 0,341 0,287 0,251

54/51 1,477 0,531 0,412 0,343 0,299

67/63,2 1,753 0,635 0,488 0,404 0,349
80/75,8 2,018 0,737 0,563 0,464 0,399
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Gevraagd: de benodigde volumestroom van de circu)atiepomp.

9b
= 65 + 60

= 62,5°C

! ( L x Ub) = (28 x 0,138) + (26 x 0,124) = 7,088 W/K

q
= 7,088 x(62,5-22)xI,2

=0,0 17 Ifs
(65-60)x4,182x982,7

Indien in dit voorbeeld een iso)atiedikte van 10 mm wordt toegepast

dan vo)gt daaruit:

( Lx Ut,) = (28 x 0,211) + (26 x 0,184) = 10,692 W/K

q
= 10,692 x (62,5 - 22 ) x 1,2

= 0,0 25 1/ s
(65 - 60 ) x 4,1 82 x 982,7

De circulatiepomp za) dus tenminste deze vo)umestromen moeten kun

nen rondpompen om het water in de circulatieleiding op temperatuur te

houden. Let op dat bij een isolatiedikte van 10 mm aanzienlijk meer

pompcapaciteit nodig zal zijn. Voorts dient te worden nagegaan of de

stroomsnelheid in enig Ieidingdeel van de circulatieleiding bij geen af

name niet meer bedraagt dan 0,7 mIs, zie 4.2.

De sneiheid zal in het buisgedeelte 12/10 mm het grootst zijn en be

draagt in geval het voorbeeld met iso)atiedikte 25 mm:

= 1000 x qv

(d) 2

Hierin is:

- v de stroomsne)heid in m/s;

- qv de vo)umestroom in Is;

- dn de inwendige buismidde)Iijn in mm.

1000 x 0,017
v 0,22m/s

0,785x 102

Ingeval het voorbee)d met iso)atiedikte 10 mm bedraagt de stroom

sneiheid:
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1000 x 0,025
v 0,32m/s

0,785 x 102

De stroomsnelheid is zowel bij een iso(atiedikte van 25 als 10 mm la
ger dan 0,7 mIs.

6. Comfort

Naast de wachttijd en volumestroom bij het gebruik van een enkel tap
punt, kunnen door de opdrachtgever aanvullende eisen gesteld worden
aan de warmtapwaterinstallatie. Dit wordt beschouwd als comfort.
Voorbeelden hiervan zijn het gelijktijdig gebruik van een keuken- en een
douchemengkraan en het gelijktijdig gebruik van een keuken-, een dou
che- en een badmengkraan.

Bij de bepaling van de leidingwachttijd bij comfort wordt uitgegaan van
de volumestroom die gebruikt wordt voor de dimensionering van de in
stallatie, zie tabel nr. 1.
Dit laat onverlet dat de leidingwachttijd van één tappunt in gebruik de
20 s niet mag overschrijden. De bepaling van de leidingwachttijd bij
comfort (meerdere tappunten gelijktijdig in gebruik) is dus een extra eis
en geen vervangende eis van de leidingwachttijd bij één tappunt in ge
bruik.

Ru de bepaling van comfort in woningen wordt geadviseerd minimaal
de volgende uitgangspunten te hanteren:

- Acceptatie dat bij gelijktijdig gebruik van tappunten de volume
stroom warm water (60 °C) per tappunt terugloopt naar 2,5 1/mm;

- De mengtemperatuur aan de douchekop nagenoeg constant ge
houden moet worden. Hiervoor moeten thermostatische mengkra
nen worden geInstalleerd;

- Acceptatie dat er geen gelijktijdig gebruik is van tappunten in één
badruimte;

- De prestaties van warmtapwatertoestellen moeten voldoende zijn
voor het extra comfort.

Achtergrondinformatie:

GeIijktijdig gebruik van tappunten in woningen wordt weergegeven met indeling in gelijk
tijdigheidldassen. In de “ISSO/VNI-richtlljnen” en de “UNETO-VNI-Documentatie Techno
ogle: Huishoudelijk watergebruik Informatie (warm)waterbesparing / energiebesparing”,

zijn de gelijktijdigheidklassen gegeven. Hierin wordt ook informatie verstrekt over de ge
Iijkwaardigheid met de Toepassingsklasse Gaskeur CW (Comfort Warm Water).
Blj hat opstelleri van bovenstaande uitgangspunten zijn de GIW-eisen in beginsel meege
nomen.
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Berekeningsvoorbeeld 2
GeHjktijdig gebruik van een keuken-,

kraan

Verkiaring

een douche- en een badmeng

B = badmengkraan
D = douchemengkraan
W = wastafelmengkraan
K = keukenmengkraan

Leidinglengte in meters
sectie 1-2 = 9 m
sectie 2-7 = 8 m
sectie 2-3 = 2 m
sectie 3-4 = 2 m
sectie 4-5 = 2,5 m
sectie 2-6 = 4 m

sectie 1-7 = 17 m is een nieuwe leiding)

sectie 1-6 = 13 m ( is een nieuwe leiding)

De uitgangspunten voor de berekening zijn:

- Toestelwachttijd 1 5 s;
- Leidingwachttijd maximaal 20 s;
- Gelijktijdig gebruik van keukenmengkraan (7), douchemengkraan

(6) en badmengkraan (5);
- Koperen eiding DH o factor 1 ,55.

De berekening bestaat uit de volgende 3 stappen:

1. dimensionering installatie;
2. Ieidingwachttijd (één tappunt in gebruik);

3. Ieidingwachttijd bij comforteisen.
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Ad 1. Dimensionering installatie

tappunt leidinguectie Leldlnglengte Volumestroom middellija Sneiheld in
lam. mi/mm. rn/s

Keukenmeng- 1-2 9 12,5 15/13 1,57
kraan (7) 2-7 8 5 12/10 1,06
Douchemeng- 1-2 9 12,5 15/13 1,57
kraan (6) 2-6 4 5 10/8 1,66
Badmengkraan 1-2 9 12,5 15/13 1,57
(5) 2-5 6,5 5 10/8 1,66

Ad 2. Leidingwachttijd (één tappunt in gebruik)
Voor do berekening van de Ieidingwachttijd wordt uitgegaan van een
voiumestroom van 5 I/mm (60 °C).

tappunt isiding- siding- volume- Middel- gecorri siding- siding- totals
seIle iengte stroom lijn geerds wachttl(d wachttijd wachttijd

in m. In middeIJin in S per in s. in s.
I 1mm. 0

Keuken- 1-2 9 5 15/13 2,47 22,23
mengkraan 2-7 8 5 12/10 1,46 11,68 33,91
(7)

—

—

nieuwe
leiding

1-7 17 5 10/8 0,93 15,81 15,81

Douche- 1-2 9 5 15/13 247 22,23
meng- 2-6 4 5 10/8 0,93 3,72 25,95°
kraan)6)

nieuwe
(siding

1-6 13 5 10/8 0,93 12,09 12,09
Badmeng- 1-2 9 5 15/13 123 11,07
kraan (5) 2-5 6.5 5 12/10 1,46 7,30 18,37

(1) De Ieidingwachttijd aan de keukenmengkraan Iigt boven do
maximaal toegestane wachttijd van 20 s.
Cm aan doze norm to voldoen dient eon separate leiding te wor
den gelegd vanaf hot warmtapwatertoestel tot aan de keuken
kraan. Indien do nieuwe leiding (gestippeld weergegeven) eon go
Iijke lengte heeft als in hot voorbeeld, 17 m, is do Ieidingwachttijd
< 20 s.
Indien een ander trace wordt toegepast kan do Ieidinglengte bij
doze Ieidingdiameter maximaal 21,5 meter bedragen om aan do
gestelde leidingwachttijd te voldoen.

(2) Do Ieidingwachttijd aan de douchemengkraan Iigt boven do
maximaal toegestane wachttijd van 20 s.
Cm aan doze norm te voldoen dient een separate eiding te wor
den gelegd vanaf hot warmtapwatertoestel tot aan de douche
kraan (zie uitwerking in do bovenstaande tabel) of nagegaan to
worden wat de invloed is van een separate biding naar de keu
kenmengkraan op de dimensionering van sectie 1-2. De volume
stroom door sectie 1-2 wordt hierdoor voor de dimensionering
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10 1/mm. Hierdoor kan mogelijk, bij eeri maximale snelheid van
2,0 mIs, met een k(einere Ieidingdiameter worden volstaan. Door
de agere DHW7o waarde van de kleinere diameter leiding zal voor
het voldoen aan de Ieidingwachttijd (20 s) de toe te laten lel
dinglengte groter worden.

Doordat in het voorbeeld is gekozen voor zowel een separate lel
ding naar de keukenmengkraan als naar de douchemengkraan,
moet voor de dimensionering van sectie 1-2 worden uitgegaan
van 5 1/mm i.p.v. de in dit voorbeeld aangehouden 1 2,5 1/mm.
T.g.v. de eventueel kielnere benodigde Ieidingdiameters zal de
Ieidingwachttijd hierdoor afnemen.

Ad 3. Leidingwachttijd bij comforteisen
De te hanteren volumestroom voor de Ieidingwachttijd indien
comforteisen aan de installatie worden gesteld is gelijk aan de volu
mestroom voor de dimensionering van de instaHatie. Voor het gelijk
tijdig gebruik van de tappunten in keuken (7), douche (6) en bad (5)
zou dus van een volumestroom warmtapwater (60 °C) worden uit
gegaan van 12,5 1/mm (zie tabel 1). Op dezelfde wijze als bij leiding
wachttijd (één tappunt in gebruik) zou een dergelijke tabel kunnen
worden ingevuld. Echter, doordat uiteinde(ijk voor separate leidingen
naar de keuken en de douche is gekozen, zijn er geen gezamenlijke
Ieidingsecties voor de keuken, douche en bad. Hierdoor is de volu
mestroom warmtapwater in elke eidingsectie 5 1/mm. Dit is gelijk aan
de Ieidingwachttijdberekening (een tappunt in gebruik). De uitkom
sten zijn derhalve ook gelijk.

Conclusie:
Voor het dimensioneren en het bepalen van de leidingwachttijd van
warmtapwaterleidingen waaraan comforteisen worden gesteld, moet
rekening worden gehouden dat ook aan de eis voor de Ieidingwacht
tijd (eén tappunt in gebruik) wordt voldaan en dat deze eis maatge
vend kan zijn.

7. Warmtapwatertoestellen

7.1 Bij de keuze van het warmtapwatertoestel moat onder andere rekening

worden gehouden met:

- de warmtapwaterbehoefte (temperatuur en capaciteit), zie

WB2.1 E;

- de volumestroom (voor woningen onder andere het gelijktijdig ge

bruik van tappunten);

- de toestelwachttijd;

- de tapdrempel;

- het drukverlies in het toestel en de minimale benodigde gebruiks

druk aan het tappunt;
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- energiezuinigheid:

1: het opwekkirigsrendement, zie voor woningbouw NEN 5128

en voor andere gebouwen NEN 2916;

2: bet jaargebruiksrenclement op tapwater: het taprendement,

bepaald onder toepassing van het standaardtapprogramma
van de betreffende toepassingsklasse, vogens GASKEUR
CW / HRww: 2003.

Voor de toestelwachttijd, de tapdrempel, het drukverlies in bet toestel
en de minimale benodigde gebruiksdruk aan bet tappunt zie o.a. UNE
TO-VNI-informatiebladen (warm)waterbesparing / energiebesparing).

7.2 Voor de beveiliging van warmtapwatertoestellen, zie WB 4.4 B.

7.3 Aan de instroomzijde van een warmtapwatertoestel of een serie van

toestellen moet een afsluiter (stopkraan) zijn aangebracht. Deze afslui
ter mag gecombineerd worden met de in WB 4.4 B verm&de beveili

gingen (inlaatcombinaties).

7.4 Warmtapwatertoestellen moeten gemakkelijk kunnen worden losge
koppeld.

Voorraadwarmtapwatertoestellen moeten hiertoe volledig kunnen wor

den geledigd.

7.5 Het warmtapwatertoestel moet zijn vervaardigd van corrosievast mate

riaal dan we) zijn beschermd tegen corrosie. Eventuele beschermlagen

tegen corrosie dienen deugdelijk te zijn en mogen de kwaliteit van bet

water niet nadelig beInvloeden. Als extra beveiliging tegen corrosie kan
een kathodische bescherming worden toegepast.

7.6 Indien thermostatische mengkranen worden toegepast bij doorstroom

toestellen die niet modulerend zijn uitgevoerd, moet de thermostatische

mengkraan, ter voorkoming van “pendelen” van doorstroomtoestellen,
uitsluitend de volumestroom van bet koude water regelen.

8. Temperatuurregeling en temperatuurinstelling voor de preventie van
legionella en eventuele beheersmaatregelen

8.1 Algemeen
De Ieidingwaterinstallatie moet zodanig worden ontworpen en aange
egd dat regelmatige verversing van bet water plaatsvindt. Dit is o.a.

van belang voor bet voorkomen van de groei van legionellabacterien.
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Risicofactoren die vermeerdering van legionellabacterien in leidingwa
terinstallaties bevorderen zijn:
- een watertemperatuur tussen 25 en 50 °C;
- stilstaand water. Stilstaand water vergroot het risico op het ont

staan van biofilm, die als voedingsbron en bescherming van legio
nellabacteriën fungeert;

- lange verblijftijden. Eventuele aanwezige bacteriën kunnen bij een
lange verblijftijd doorgroeien tot hogere concentraties;

- biofilm en sediment. Zowel het aangevoerde water als de installatie
kunnen voldoende voedingsstoffen bevatten voor de vorming van
biofilm en groei van Iegionellabacterien.

Wanneer in de hieronder staande artikelen is aangegeven dat de tern
peratuur van het water ten minste een bepaalde waarde moet berei
ken, worth hiermee bedoeld dat die aangegeven waarde overeenkom
stig de ontwerpcondities van de installatie moet worden gehaald. Het
kan zijn dat bij incidentele afnamen die de ontwerpcondities te boven
gaan, de temperatuur tijdelijk onder deze vereiste temperatuur zakt.

8.2 Woninginstallaties
Het warmtapwater kan bij een dergelijke installatie individueel in de

woning worden bereid of collectief worden aangeleverd. De warmtap

waterinstallaties in woningen hebben in het algemeen geen circulatie.

lnstallaties met circulatie kornen echter wel voor.

Een voorbeeld van een woninginstallatie waarbij het warmtapwater in

dividueel in de woning wordt bereid, is weergegeven in berekenings

voorbeeld 2 in 6.

8.2.1 Woninginstallaties zonder circulatie

De ternperatuur van het water aan de tappunten moet ten minste een
waarde van 55 °C bereiken.
In figuur 2 is een principeschets van een woninginstallatie zonder cir
culatie weergegeven, waarbij het warmtapwater collectief wordt aan
geleverd.
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I
1600C

Figuur 2: Principeschets van een woninginstallatie zonder circulatie
met collectieve aanlevering van warmtapwater

8.2.2 Woninginstallaties met circulatie
De temperatuur van het water aan de tappunten en in de retourleiding
direct voor het warmtapwatertoestel moet ten minste een waarde van
60 °C bereiken.
In figiiur 3 is een principeschets van een woninginstallatie met circula
tie weergegeven.

T
60°C

60 C

Q eerIngspunt
wonlng 3

waning 2

1
wonlng 1

I]:__I__cD_____-
60 C

60°C

60°C
I..

Figuur 3: Principeschets van een woninginstallatie met circulatie
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8.3 Collectieve Ieidingnetten
Bij aBe jnstallaties zijnde geen woninginstallatie is er altijd sprake van
een collectief Ieidingnet.
Coliectieve Ieidingnetten kunnen zow& zonder als met circulatie uitge
voerd zijn.

8.3.1 Collectieve Ieidingnetten zonder circulatie
De temperatuur van het water aan de tappunten moet ten minste een
waarde van 60 °C bereiken.

8.3.2 Coilectieve Ieidingnetten met circulatie
De temperatuur aan de tappunten en in de retourleiding direct voor het
warmtapwatertoestel moer ten minste een waarde van 60 °C bereiken.
In figuur 4 is een principeschets van een warmtapwaterinstallatie met
circulatie weergegeven.

KW

KV CIP(LL4TIEStSTEEM J

CIRC
PO WAF.MTP

WAT. O °C
TOESTEL

— cuo WTEg

—. WMM WATER
— MVAT

Figuur 4: Principeschets van een collectieve warmtapwaterinstallatie
met circulatie

8.4 Collectieve warmtapwatervoorzieningen
Via een collectieve warmtapwatervoorziening, bijvoorbeeld stadsver
warming, kan het warmtapwater worden geleverd aan een woningin
stallatie of aan een collectief Ieidingnet. De geleverde temperatuur van
het warmtapwater moet zodanig zijn dat aan de desbetreffende eisen
vermeld in 8.2 en 8.3 wordt voldaan.

8.5 Collectieve watervoorzieningen en collectieve Ieidingnetten
Naast de eisen uit NEN 1006 en de Werkbladen moeten bepaalde col
lectieve Ieidingnetten in verband met preventie van legionella, ook vol
doen aan de eisen vermeld in de Algemene Maatregel van Bestuur
(AmvB). Hierbij moeten de richtlijnen voor de hele Ieidingwaterinstalla
tie in acht worden genomen. Het Modelbeheerspian Legionellapreventie
in Ieidingwater is genoemd in de Tijdelijke regeling legionellapreventie

VER
VALL

EN



Pagina 28 van 30 VEWIN I WB 4.4 A

in leidingwater. De ISSO 55.1 handleiding geeft nadere uitwerkingen
van de elsen.
Indien beheersmaatregelen moeten worden genomen moeten hiervoor
de nodige faciliteiten aanwezig zijn, zoals o.a. voor effectief desinfec
teren met warmtapwater van voldoende hoge temperatuur in elk in
stallatieonderdeel (capaciteit warmtapwatertoestel), het doen van tern
peratuurmetingen (thermometers opgenomen in de installatie of losse
thermometers waarmee in de installatie de temperatuur gemeten kan
worden) en hot nemen van monsters (monsternamepunten).
Door monstername voor onderzoek op aanwezigheid van legionella, is
te controleren of de correctieve maatregelen voidoende effect sorte
ren.

8.6 Mengwaterinstallaties
a. woningen

In dergelijke installaties is extra aandacht voor legionella noodzake
lijk.

b. collectieve warmtapwatervoorzieningen en -installaties
Bij toepassing van een mengwaterleiding, waarbij water van een

bepaalde temperatuur onder de 60 °C wordt ingesteld, bijvoor

beeld bij douchestraten in sporthallen en zwembaden, kan de

gewenste temperatuur in de mengwaterleiding worden verkregen

door koud- en warmtapwater te mengen met behulp van een

thermostatisch mengtoestel.

De mengwaterleidingen moeten kunnen worden doorgespoeld
met water van 60 °C of meer. Het thermostatisch mengtoestel
moet hiervoor geschikt zijn, moot voldoen aan de eisen gesteld in
Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K610 en moet zijn voorzien van een
erkende kwaliteitsverklaring.

In figuur 5 en 6 zijn principeschetsen van een mengwaterinstallatie
met circulatie weergegeven.

T-4STATI5Cb
NGTOESTEL.

I I
‘ L..

CIRGLaTfE- WRJ(MTAP
p-.ç WATER-

- TOESTEL

— KL WATER

___________

— WARM WATER

______________________

— MEFWWATER

Figuur 5: Principeschets van eon mengwaterinstallatie met circu
latie
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Figuur 6: Principeschets van een mengwaterinstallatie met circu

Ter preventie van legionella moeten bij dergelijke installaties be
heersmaatregelen worden uitgevoerd. Aan het uitvoeren hiervan
kleeft een aantal nadelen, o.a.:
- uitvoeringskosten beheersmaatregelen;
- hager water- en energieverbuik;
- contnu barging kwaliteit beheersmaatregelen;
- risico verbrandingsgevaar.

Deze nadelen kunnen bij nieuwbouw worden voorkomen door geen
mengwaterinstallaties aan te leggen.
Bestaande installaties kunnen worden aangepast of als er move
rende redenen zijn om dit niet te doen, moeten beheersmaatregelen
worden uitgevoerd.

Uittap)eidingen anger dan 5 m (inhoud van meer dan 1 liter) moeten,
in verband met nadelen van de te nemen beheersmaatregelen, war
den voorkomen. De lengte van de uittapleiding(en) wordt gemeten
vanaf het mengtoestel tot het verst gelegen tappunt.

9. Nadelige gevolgen van hoge temperaturen
9.1 Cm de vorming van ketelsteen (kalkafzetting, scaling) te beperken

wordt aangeraden am de temperatuur van het door warmtapwatertoe
stellen geleverde water niet hoger in te stellen dan 70 °C.

9.2 Indien door de afstelling van de watertemperatuur op 60 °C of hager
voor bepaalde risicogroepen, zoals o.a. kinderen, bejaarden, psychia
trische patiënten en lichamelilk of geesteli;k gehandicapten, de kans
op verbrandingsongevallen te groat wordt, wordt geadviseerd thor-

THERMcRTAT1SCH

— OU3 WATER
— W.WM WATER
— MEWA’JATER

latie

C
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mostatische mengkranen met een temperatuurbegrenzing tegen te

hoge temperaturen van het uitstromende tapwater, aan te brengen.
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WARMTAPWATERINSTALLATIES
Beveiligingen

DATUM: SEPT. 2007

Auteursiechien voorbehoudCn

Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in
NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gest&d:

4.4 c. Het warmtapwatertoestel moet tegen to hoge tempera tuur en
zonodig tegon to hoge druk zijn beveiligd.

d. In de drinkwaterleiding naar het warmtapwatertoestel mag goon
warmtapwater kunnen torugstromen.

f. Voorraadwarmtapwatertoestellen moeten vollodig kunnen worden
geledigd.

g. In warmtapwatorinstallaties moet het mogeli]k zijn om do
temperatuur van hot door een warmwatertoestel geleverde
warmtapwator te kunnen meten. In circulerende systemen moot in
iedero afzonderlijko (deel)ring de temperatuur kunnon worden
gometen.

1.4 Eon Ieidingwaterinstallatie moot zo zijn uitgevoerd dat:
b. hot water bij do tappunten - met hot oog op do volksgezondheid -

botrouwbaar is voor hot gebruiksdoel;
c. doze veilig is voor (even en/of eigendommon van do gobruiker en

derden;
d. de levering van leidingwater bij dordon niet nadelig wordt beIn vloed;
h. do kwaliteit van de vorschilende soorton loidingwater niet door

verbindingen onderling of anderszins nadolig wordt beIn vloed.

3.8.2 Do aansluiting van eon govaarlijk toestel moot zijn voorzion van eon
terugstroomboveiliging. Do aard van de torugstroomboveiliging
moot zijn aangopast aan do mate van govaar van hot toestol en do

Z daarin aanwozige stoffen.
3.8.3 In do Ieidingwaterinstallatie geplaatsto beveiligingstoestellen moeten

zo zijn aangebracht dat zij gemakkolijk kunnon worden onderhouden
on vervangen. Do controloerbaro bevoiligingstoestellon mooton
tevons zo zijn aangobracht dat doze gomakkelijk kunnen wordon
gecontroleord.

3.8.4 Tussen eon boveiligingstoestol tegen to hoge rospectievelijk to (age
druk en hot to beveiligen deol van do Ieidingwaterinstallatie mag
goon afsluitmogelijkheid aanwezig zijn.

3.8.5 Aan do instroomzijde van eon toestel, dat door zijn aard aanleiding
gee ft tot bijzonder ondorhoud, moot een afsluitmogolijkheid zijn
aangebracht.

Uitgave Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN
Sir Winston Churct,jIIlaan 273 Postbus 1019 2280 CA Rilswijk telefoon 070 4144750
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1. Titels van de vermelde norm en andere publicatie
NEN 1006 Algemene voorschriften voor

Ieidingwaterinstal laties (AVWI-2002/A1 :2005)
Kiwa BRL-K656 Warmtewisselaars bestemd voor het indirect

verwarmen van drinkwater.
Kiwa ATA Attest op toxicologische aspecten

2. Definities
vermogen: Hoeveelheid energie welke per tijdseenheid door het
toestel wordt overgedragen aan het warmtetransporterende
medium (cv-water)

nominaal vermogen van de cv-ketel: Vermogen t.b.v. ruimtever
warming onder normale condities volgens opgave van de fabrikant.

primair medium: Het warmteoverdragend medium.

secundair medium: Het te verwarmen drinkwater.

warmtewisselaar: Een toestel waarin wa rmte-uitwisseling
plaatsvindt tussen het primaire en secundaire medium.

warmtewisselaar met enkele scheidingswand: Een warmte
wisselaar, waarbij het primaire en secundaire medium door één
wand zijn gescheiden.

warmtewisselaar met dubbele scheidingswand: Een warmte
wisselaar, waarbij het primaire en secundaire medium door twee
wanden zijn gescheiden.

tussenmedium: Het medium dat zich bij een dubbele scheidings
wand bevindt tussen de wanden die het primaire en secundaire
medium van elkaar scheiden.

primaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking
komt met het primair medium.

secundaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking
komt met het warmtapwater.

geiser: Een toestel of toestelonderdeel uitsluitend bedoeld voor de
opwekking van warmtapwater, waarbij de energietoevoer, direct
verwarmd, uitsluitend tijdens stroming van tapwater kan
plaatsvinden.
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3. Algemeen
De toe te passen materialen en toestellen, waaronder warmte
wisselaars, moeten voldoen aan de eisen gesteld in KIWA
Beoordelingsrichtlijnen en zijn voorzien van een erkende kwaliteits
verkia ring.

Indien warmtapwatertoestellen, met uitzondering van geisers, in
serie of parallel worden geschakeld, moet in de toevoerleiding naar
elk toestel de in 4 tot en met 6 genoemde appendages zijn
aangebracht.
Voor principeschetsen van parallel en serie schakelingen zie figuur
lAtot en met 1D.

I I

C = beveiligingseenheid

KW

Figuur 1A: Principeschets Parallelschakeling

Figuur 1 B: Principeschets Serieschakeling

KW WW

Figuur 1C: Principeschets Serieschakeling in één behuizing of direct
naast elkaar geplaatst (onderlinge afstand van de
behuizing maximaal 2,5 m en niet gescheiden door een
muur, wand of anderszins).
In de verbindingsleiding tussen de toestellen mogen geen
appendages en/of aftakkingen (m.u.v. fittingen en bochten)
zijn aangebracht.
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KW
secundair
toestel

ww
Figuur 1 D: Principeschets in serie geplaatst secundair

wa rmta pwate rtoeste I

4. Beveiligingen tegen terugstromen van warmtapwater
In do drinkwatertoevoer naar het warmtapwatertoestel,
uitgezonderd geisers, moet nabij het toestel, ter beveiliging tegen
terugstromen van warmtapwater, een controleerbare keerkiep (EA)
zijn aangebracht, zie 6.

5. Beveiligingen tegen het optreden van te hoge druk in de
warm-tapwaterinstallatie

5.1 Uitgezonderd geisers moeten warmtapwatertoestellen, die werken
onder hogere dan atmosferische druk, ter beveiliging tegen to hoge
druk zijn voorzien van een op of nabij hot toestel aangesloten
ontlastklep.
De ontlastklep moet in de koudwateraansluitleiding van het toestel
worden aangebracht.

5.2 De openingsdruk van de in 5.1 bedoelde ontlastklep moet gelijk of
lager zijn dan do druk waarvoor hot warmtapwatertoestel is
ontworpen en minimaal 100 kPa hoger zijn dan de werkdruk ter
plaatse van het wa rmtapwatertoestel.
Do openingsdruk van do ontlastklep van een in sorb geplaatst (“
secundair warmtapwatervoorraadtoestel, dat op eon lagere etage is
opgesteld dan hot primairo toestel, moot op een waarde zijn
afgestold van minimaal 200 kPa boven do waarde van do openings
druk van do ontlastklop van hot primaire warmtapwatertoestel.
Do openingsdruk van de ontlastklep van hot in serie goplaatste
secundaire warmtapwatervoorraadtoostel mag niet hoger zijn dan
do druk waarvoor hot warmtapwatertoostel is ontworpen.

primair toestel
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5.3 De ontlastklep moet voor de afvoer van het expansiewater zijn
voorzien van een afvoerleiding die door middel van een zichtbare
onderbreking van tenminste 20 mm is aangesloten. De afvoerleiding
moet vorstvrij zijn gelegd.

5.4 Tussen de keerkiep (genoemd in 4) en het warmtapwatertoestel,
aismede in de warmtapwaterleiding mag geen drukexpansievat of
waterslagdemper worden aangebracht (de ontlastklep moet
regelmatig werken).

6. Afsluitmogelijkheden
Aan de instroomzijde van het warmtapwatertoestel moet een
afsluitmogelijkheid zijn aangebracht.

Opmerking
De in 4, 5 en 6 genoemde appendages worden veelal
gecombineerd uitgevoerd als inlaatcombinatie. Afzonderlijke
appendages moeten eveneens aan de instroomzijde worden
aangebracht. De volgorde gezien vanuit de stroomrichting is:
afsluiter, keerkiep, ontlastklep.

7 Beveiliging tegen onderdruk
Ter voorkoming van schade aan een voorraadwarmtapwatertoestel
door onderdruk moet zonodig (opgave fabrikant of anderszins) een
beveiligingstoestel (zie WB3.B) worden gemonteerd.

8. Aftapmogelijkheid voorraadtoestellen
Voorraadwa rmtapwate rtoestellen moeten geheel kunnen worden
geledigd. Hiervoor moet de benodigde voorziening aanwezig zijn.

9. Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen bij
warmtapwatertoesteHen met indirecte verwarming
(warmtewisselaars) waarbij het (gezamenlijk opgesteld)
nominaal vermogen van de cv-ketel(s)1 45 kW is
Bij een installatie waarvan het primair medium, water van de
centrale verwarmingsinstallatie is, mag (mogen) de warmte
wisselaar(s) ten behoeve van de warmtapwatervoorziening (apart
opgesteld of in een combiketel) zijn uitgevoerd met een enkele
scheiclingswand, mits:

1 het (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen van de
cv-ketel(s)1kleiner of gelijk is aan 45 kW;

2 de warmtewisselaar(s) voldoe(t)(n) aan de eisen zoals gesteld in
de Kiwa BRL-K656;

3 de centrale verwarmingsinstallatie aan de primaire zijde
uitsluitend is gevuld met drinkwater of een voor het doel
geëigende vloeistof, waarop het Kiwa-Attest op toxicoiogische

1 Nominaal vermogen van de cv-ketel(s) gelcltt.b.v.
ruimteverwarming, zie de definitie in 2.
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aspecten (Kiwa ATA) is afgegeven. Er mogen dus GEEN andere
chemicaliën of stoffen aan toe worden gevoegd.

Indien niet of niet geheel aan het bovenstaande wordt voldaan,
moet een warmtewisselaar met een dubbele scheidingswand
worden toegepast.

Opmerking
Er dient rekening mee gehouden te worden dat leveranciers van
deze toestellen een vulling van de installatie met een ander
medium dan uitsluitend drinkwater veelal niet toestaan.

10. Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen bij
warmtapwatertoestellen met indirecte verwarming
(warmtewisselaars) waarbij het (gezamenhijk opgesteld)
nominaal vermogen van de cv-ketel(s)1> 45 kW is

10.1 ndien het primaire medium wordt verwarmd door een cv-installatie
met een (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen groter dan
45 kW1, dan moet(en) de warmtewisselaar(s) ten behoeve van de
warmtapwatervoorziening (apart opgesteld of in een combiketel) zijn
uitgevoerd met een dubbele scheidingswand . Tevens moet(en) de
warmtewisselaar(s) voldoen aan de eisen die gelden voor warmte
wisselaars met dubbele scheidingswand zoals gesteld in de Kiwa
BR L-K656.

* Ketels met een vermogen >45 kW die niet zijn gekoppeld aan de
CV-installatie en alleen zijn bedoeld voor warmtapwater kunnen
worden uitgevoerd met een warmtewisselaar met een enkele
scheidingswand.

In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven waarbij het
gezamenlijk opgesteld nominaal vermogen van de cv-ketels
40 + 40 = 80 kW is. Hiervoor is dus een dubbele scheiding vereist.
De warmtewisselaar in het warmtapwatertoestel (boiler) moet zijn
voorzien van een dubbele scheiding. Dok is het mogelijk dat in het
leidingwerk tussen de boiler en de cv-ketels een separate
warmtewisselaar met dubbele scheiding wordt gemonteerd.
Let op dat bij de bepaling van het gezamenlijk opgesteld nominaal
vermogen alleen om de cv-ketels t.b.v. ruimteverwarming gaat en de
boiler voor het warmtapwater hierbij niet betrokken moet worden.
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Warmtewisselaar
ri warmtapWater

toeste voorzien
van rien dubbee
scheidingswand

4— Warmtap
water

KW
toestel

CVk CVketel

Optioneel:
‘ Warmtewisselaar

met dubbele
sch&dingswand

verdeler
Radiatoren

Figuur 2: Principeschets van een indirecte verwarming van een
wa rmtapwatervoorziening in combinatie met een
CV installatie, waarbij het nominaal vermogen van de
CV ketels t.b.v. ruimteverwarming > 45 kW is.

10.2 Het tussenmedium mag niet toxisch zijn. Indien hiervoor een
vloeistofwordt gebruikt, dan is toegestaan drinkwater of een voor
het doe) geëigende vloeistof, waarop het Kiwa-Attest op
toxicologische aspecten (Kiwa ATA) is afgegeven. Er mogen dus
GEEN andere chemicaliën of stoffen aan toe worden gevoegd.

10.3 De druk van het tussenmedium tussen de twee scheidingswanden
mag ter plaatse van het warmtapwatertoestel maximaal 100 kPa
bedragen.
Ter beveiliging tegen een te hoge druk van het tussenmedium moet
een voorziening worden aangebracht.

10.4 Indien het primaire medium wordt geleverd door een openbaar
stads-verwarmingsbedrijf, waarbij tussen dit bedrijf en het
waterleidingbedrijf een Beheersovereenkomst (bijvoorbeeld het
model van VEWIN) is aangegaan, mag een warmtewisselaar met
een enkele scheidingswand worden toegepast.
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11. Beveihging bij collectieve levering van warmtapwater
Als warmtapwater collectief wordt geleverd, kan bij het wegvallen
van de druk in de koudwatertoevoerleiding, een te hoge temperatuur
bij het tappunt aanwezig zijn met als gevoig gevaar voor verbran
ding. De mate van gevaar kan per situatie verschillen.

Indien warmtapwater buiten het gebouw of perceel collectief wordt
aangeleverd, moet in de koudwaterleiding nabij het leveringspunt
van het waterleidingbedrijf een voorziening zijn getroffen dat bij het
wegvallen van de druk in of bi] reparatie aan deze leiding
automatisch de toevoer van het warmtapwater wordt afgesloten. In
figuur 3 is een voorbeeld hiervan weergegeven (fail safe).

Ww

Figuur 3: fail safe

KW

Ook bij collectieve warmtapwatersystemen waarbij bet
warmtapwater in het gebouw wordt bereid, moet bij onderhoud aan
de drinkwater-installatie mogelijke verbranding worden voorkomen.

Opmerki ng
Er dient rekening mee gehouden te worden dat een stuurleiding
een bron voor legionellabacteriën kan zijn.

.
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WARMTAPWATERINSTALLATIES
b .1.

• DATUM: JUNI 2004
VEWIN evei igingen

Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN
1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld:

4.4. c Het warmtapwatortoeste/ moot tegon to hogo temperatuur en
zonodig tegen te hoge druk zijn bevei/igd.

d In de drink waterleiding naar hot warmtapwatertoestel meg geen
warmtap water kunnen terugstromen.

f Voorraadwarmtapwatertoestellen moe ten volledig kunnon worden
ge/ed/gd.

g /n warmtapwatorinstel/aties moot het moge/ijk zin om do
temperatuur van hot door eon warm watortoestel geleverde
warm tap water to kunnen rneton. In circu/orondo systomon moet in
iedoro afzondorlUke (dee/king do tempera tuur kunnon worden
gomo ton.

0)

1.4 Een Ioidingwatorins ta/Ia tie moot zo z!jn uitgovoord dat:
b hot water btj de tappun ten - met hot oog op do volksgezondhoid -

betrouwbaar is voor hot gebruiksdoo/;
c doze vei/ig is voor /even en/of eigendommen van do gebruiker en

derdon;
d do levering van Ioidingwater b,y dorden niot nadolig wordt beInvloed;
h do kwallteit van do verschi//endo soorten Ioidingwator niot door

verbindingen onderling of andersz/ns nadolig wordt beinvloed.

3.8.2 De aans/uiting van een gevaar/t]k toeste/ moot zijn voorzion van een
z terugstroombevoiliging. Do aerd van do torugstroomboveiliging moet

zijn aangepast aan do mate van gevaar van hot toestel en do dear/n
aan wozige s toffon.

3.8.3 In do Ie/dingwaterinstallatie gep/aatste beveiligingstoostellen moeton
zo z,jn aangebracht dat z/ gemakko%k kunnon worden onderhouden
en vervangen. Do controleorbaro boveiigingstoeste/Ien moo ten tevens
zo z(/n aangebracht dat doze gemakkelijk kunnen wordon
gecontroleerd.

3.8.4 Tussen oen beve/llg/ngstoostel togon to hogo respectiovolijk to /ago
druk en hot to bovoiigen dool van do /eidingwaterinsta//atio meg geen
afs/uitmogehjkhe/d aanwozig zIjn.

3.8.5 Aan do instroomz,jde van oen toestel, dat door zUn aard aanleiding
geeft tot b,jzonder onderhoud, moot oon afs/u/tmoge/ijkheid zIjn
aangebracht.

1. Titels van de vermelde norm en andere publicatie
NEN 1006 Algemene voorschriften voor Ieidingwaterinstallaties

(AVWI-2002)

Uitgave Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN
Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 1019 2280 CA Rijswijk telefoon 070 4144750
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BRL-K656 Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen
van drinkwater.

2. Definities
vermogen: Hoeveelheid energie welke per tijdseenheid door het
toestel wordt overgedragen aan het warmtetransporterende medium
(cv-water)

nominaal vermogen van de cv-kete: Vermogen t.b.v.
ruimteverwarming onder normale condities volgens opgave van de
fabrikant.

primair medium: Het warmteoverdragend medium.

secundair medium: Het te verwarmen drinkwater.

warmtewisselaar: Een toeste waarin warmte-uitwisseling plaatsvindt

tussen hat primaire en secundaire medium.

warmtewisselaar met enkele scheidingswand: Een warmtewisselaar,
waarbij hat primaire en secundaire medium door één wand zijn
gescheiden.

warmtewisselaar met dubbele scheidingswand: Een warmtewisselaar,
waarbij het primaire en secundaire medium door twee wanden zijn
gescheiden.

tussenmedium: Het medium dat zich bij een dubbele scheidingswand
bevindt tussen de wanden die het primaire en secundaire medium van

elkaar scheiden.

primaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking komt
met hat primair medium.

-i

secundaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking
komt met hat warmtapwater.

geiser: Een toestel of toestelonderdeel uitsluitend bedoeld voor de
opwekking van warmtapwater, waarbij de energietoevoer, direct
verwarmd, uitsluitend tijdens stroming van tapwater kan
plaatsvinden.

3. Algemeen
De toe te passen materialen en toestellen, waaronder warmte
wisselaars, moeten voldoen aan de eisen gesteld in KIWA
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Beoordelingsrichtlijnen en zijn voorzien van een erkende
kwaliteitsverklaring.

Indien warmtapwatertoestellen, met uitzondering van geisers, in serie
of parallel worden geschakeld, meet in de toevoerleiding naar elk
toestel de in 4 tot en met 6 genoemde appendages zijn aangebracht.
Voor principeschetsen van parallel en serie schakelingen zie hierna.

Principeschetsen van parallel- en serieschakeling

Serieschakeling in één behuizing of direct naast elkaar
geplaatst (onderlinge afstand van de behuizing maximaal
2,6 m en niet gescheiden door een muur, wand of
anderzins).
In de verbindingsleiding tussen de toestellen mogen geen
appendages en/of aftakkingen (m.u.v. fittingen en bochten)
zijn aangebracht.

I I

0 = lid

Parallelschakeling

Serieschakeling

ww

KW ww
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KW
secundair
toestel

ww

In sane geplaatst secundair warmtapwatertoestel

4. Beveiligingen tegen terugstromen van warmtapwater
In de drinkwatertoevoer naar hat warmtapwatertoestel, uitgezonderd
geisers, moet nabij het toestel, ter beveiliging tegen terugstromen
van warmtapwater, een controleerbare keerkiep (EA) zijn
aangebracht, zie 6.

5. Beveiligingen tegen het optreden van te hoge druk in de warm
tapwaterinstallatie

5.1 Uitgezonderd geisers moeten warmtapwatertoestellen, die werken
onder hogere dan atmosferische druk, ter beveiliging tegan te hoge
druk zijn voorzien van een op of nabij het toestel aangesloten
ontlastklep. De ontlastklep moat in de koudwateraansluitleiding van
het toestel worden aangebracht.

5.2 De openingsdruk van de in 5.1 bedoelde ontlastklep moet gelijk of
lager zijn dan de druk waarvoor het warmtapwatertoestel is
ontworpen en minimaal 100 kPa hoger zijn dan de werkdruk ter
plaatse van het warmtapwatertoestel.
De openingsdruk van de ontlastklep van een in serie geplaatst secun
dair warmtapwatervoorraadtoastel, dat op een lagere etage is
opgesteld dan hat pnimaira toestel, moet op een waarde zijn afgasteld
van minimaal 200 kPa boven de waarde van de openingsdruk van de
ontlastklap van hat primaire warmtapwatertoastel. De openingsdruk
van de ontlastklep van hat in serie geplaatste sacundaire
warmtapwatervoorraadtoestel mag niat hogar zijn dan de druk
waarvoor hat warmtapwatertoestel is ontworpan.

5.3 De ontlastklep moat voor de afvoar van hat axpansiawatar zijn
voorzian van een afvoenleiding die door middal van ean zichtbare
ondarbreking van tanminsta 20 mm is aangesloten. Da afvoarlaiding
moat vorstvrij zijn gelegd.

pniniair toestel
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5.4 Tussen de keerklep (genoemd in 4) en het warmtapwatertoestel,
aismede in de warmtapwaterleiding mag geen drukexpansievat of
waterslagdemper worden aangebracht (de ont(astklep moet
regelmatig werken).

6. Afsluitmogelijkheden
Aan de instroomzijde van het warmtapwatertoestel moet een
afsluitmogelijkheid zijn aangebracht.

Opmerking
De in 4, 5 en 6 genoemde appendages worden veelal
gecombineerd uitgevoerd als inlaatcombinatie. Afzonderlijke
appendages moeten eveneens aan de instroomzijde worden
aangebracht. De volgorde gezien vanuit de stroomrichting is:
afsluiter, keerkiep, ontlastklep.

7 Beveiliging tegen onderdruk
Ter voorkoming van schade aan een voorraadwarmtapwatertoestel
door onderdruk moet zonodig (opgave fabrikant of anderszins) een
beluchter worden gemonteerd.

8. Aftapmogefijkheid voorraadtoestellen
Voorraadwarmtapwatertoestellen moeten geheel kunnen worden
geledigd. Hiervoor moet de benodigde voorziening aanwezig zijn.

9. Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen bij
warmtapwatertoestellen met indirecte verwarming
(warmtewisselaars) waarbij het (gezamenhijk opgesteld) nominaal
vermogen van de cv-ketells)1 45 kW is
Bij een installatie waarvan het primair medium, water van de centrale
verwarmingsinstallatie is, mag (mogen) de warmtewisselaar(s) ten
behoeve van de warmtapwatervoorziening (apart opgesteld of in een
combiketel) zijn uitgevoerd met een enkele scheidingswand, mits:
1 het (gezamenlijk opgeste)d) nominaal vermogen van de cv

ketel(s)1 kleiner of gelijk is aan 45 kW;
2 de warmtewisselaar(s) voldoe(t)(n) aan de eisen zoals gesteld in

de KIWA BRL-K656;
3 de centrale verwarmingsinstal)atie aan de primaire zijde uitsluitend

is gevuld met drinkwater. Hieraan mogen dus GEEN chemicaliën
of andere stoffen worden toegevoegd.

Nominaal vermogen van de cv-ketel(s) geldt t.b.v.
ruimteverwarming, zie de definitie in 2.
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Indien niet of niet geheel aan bovenstaande wordt voldaan, moet een
warmtewisselaar met een dubbele scheidingswand worden
toegepast.

10. Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen bij
warmtapwatertoestellen met indirecte verwarming
(warmtewisselaars) waarbij bet (gezamenhijk opgesteld) nominaal
vermogen van de cv-ketel(s) 1 > 45 kW is

10.1 Indien het primaire medium wordt verwarmd door een cv
installatiemet een (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen groter
dan 45 kW1, dan moet(en) de warmtewisselaar(s) ten behoeve van
de warmtapwatervoorziening (apart opgesteld of in een combikete))
zijn uitgevoerd met een dubbele scheidingswand . Tevens moet(en)
de warmtewisse(aar(s) voldoen aan de elsen die gelden voor
warmtewisselaars met dubbele scheidingswand zoals gesteld in de
KIWA BRL-K666.

* Ketels met een vermogen > 45 kW die niet zijn gekoppeld aan
de CV-installatie en alleen zijn bedoeld voor warmtapwater
kunnen worden uitgevoerd met een warmtewisselaar met een
enkele scheidingswand.

In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven waarbij het
gezamenlijk opgesteld nominaal vermogen van de cv-ketels 40 + 40
= 80 kW is. Hiervoor is dus een dubbele scheiding vereist. De
warmtewisselaar in het warmtapwatertoestel (boiler) moet zijn
voorzien van een dubbele scheiding. Ook is het mogelijk dat in het
Ieidingwerk tussen de boiler en de cv-ketels een separate
warmtewisselaar met dubbele scheiding wordt gemonteerd.
Let op dat bij de bepaling van het gezamenlijk opgesteld nominaal
vermogen alleen om de cv-ketels t.b.v. ruimteverwarming gaat en de
boiler voor het warmtapwater hierbij niet betrokken moet worden.

Principeschets van een indirecte verwarming van een
warmtapwatervoorziening in combinatie met een CV installatie, waarbij
het nominaal vermogen van de CV ketels t.b.v. ruimteverwarming
> 45 kW is.
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erRd.

10.2 Het tussenmedium mag niet toxisch zijn. Indien hiervoor een vloeistof
wordt gebruikt, dan is toegestaan drinkwater of een voor het doel
geeigeride vloeistof, waarop het KIWA-Attest op toxicologische
aspecten (ATA) is afgegeven.

10.3 De druk van het tussenmedium tussen de twee scheidingswanden
mag ter plaatse van het warmtapwatertoestel maximaal 100 kPa
bedragen.
Ter beveiliging tegen een te hoge druk van het tussenmediurn moet
een voorziening worden aangebracht.

10.4 Indien het primaire medium wordt geleverd door een openbaar
stadsverwarmingsbedrijf, waarbij tussen dit bedrijf en het
waterleidingbedrijf een Beheersovereenkomst (bijvoorbeeld het
model van VEWIN) is aangegaan, mag een warmtewisselaar met een
enkele scheidingswand worden toegepast.

11. BeveHiging bij collectieve levering van warmtapwater
Als warmtapwater collectief wordt geleverd, kan bij het wegvallen
van de druk in de koudwatertoevoerleiding, een te hoge temperatuur
bij het tappunt aanwezig zijn met als gevolg gevaar voor verbranding.
De mate van gevaar kan per situatie verschillen.

lndien warmtapwater buiten het gebouw of perceel collectief wordt
aangeleverd, moet in de koudwaterleiding nabij het leveringspunt van
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het waterleidingbedrijf een voorziening zijri getroffen dat bij bet
wegvallen van de druk in of bij reparatie aan deze biding automatisch
de toevoer van het warmtapwater wordt afgesloten. In onderstaande
figuur is een voorbeeld hiervan weergegeven (fail safe).

WW
KW

Ook bij collectieve warmtapwatersystemen waarbij hot
warmtapwater in het gebouw wordt bereid, moot bij onderhoud aan
de drinkwaterinstallatie mogelijke verbranding worden voorkomen.
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WERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES
WB 4.4 C

WARMTAPWATERINSTALL.ATIES
ZONNE-ENERGIESYSTEMEN DATUM: JUNI 2004

V EWIN Auteursrechten voorbohouden

Met betrekking tot zonne-energiesystemen is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

volgende gesteld:

4.4 a. De constructie en het vermogen van een warmtapwatertoeste/ met
de aangesloten warmtapwater/eidingen met hun tappunten moeten
beantwoorden aan hat doel dat met de bereiding van warmtapwater
wordt beoogd.
Met het beperken van energie- en waterverlies moet rekening zijn
gehouden.

b. Warmtap water moat worden bereid uit drinkwater.

c, Hat warmtapwatertoestel moet tegen te hoge temperatuur en
zonodig tegen te hoge druk zijn beveiligd.

d. In de drink waterleiding naar hat warmtapwatertoestel mag geen
warmtap water kunnen terugstromen.

f. Voorraadwarmtap Wa tertoestellen moe ten volledig kunnen worden
ge/ed/gd.

g. In warmtapwaterinstallaties moet het mogeli/k zijn om de
temperatuur van hat door een warm watertoestel geleverde

2 warmtap water te kunnen meten. In circu/erende systemen moet in
iedere afzonderlijke (deel)ring de temperatuur kunnen worden
gemeten.

h. Temperatuurregeling en temperatuurins telling

De temperatuur aan het mengtoestel of aan hat tappunt in een
woninginstallatie zonder circula tie moet bij gebruik conform de
ontwerpcondities ten minste 55 °C zi/n.

De temperatuur aan hat mengtoestel of aan het tappunt in een
woninginstallatie met circulatie en in een collectief Ieidingnet moat b(f
gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 °C z(jn.

8i7 warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met
circula tie moat de temperatuur van het water in de retourleiding(en)
bi] gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 °C z,jn.

1.4 Een /eidingwaterinsta//atie moat zodanig z!jn uitgevoerd dat:
b. het water bij de tappun ten -- met het oog op de vo/ksgezondheid --

betrouwbaar is voor hat gebruiksdoe!;
c. daze veilig is voor Ia van en/of eigendomman van de gabruiker en

derden;
d. de watervoorziening bij derden niet nadellg wordt beinv/oed;
f. deze geen aanleiding gee ft tot verspilling van /eidingwater en/of

energie;
h. de kwaliteit van hat verschll/ende soorten Ieidingwater niet door

verbindingen onderling of anderszins nadelig wordt beinv/oed.

Uitgave Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN
Sir Winston Churchjlllaan 273 Postbus 1019 2280 CA RiIswiIk telefoon 070 4144750
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3.8.2 De aans/uiting van een gevaarl,jk toestel moat zijn voorzien van een
inrichting die terugstroming verhindert. De aard van die inrichting
moat zIjn aengepast aan de mate van gevaar van hat toestel en de
daarin aanwezige stoffen.

3.8.3 In de Ieidingwaterinstallatie gep/aatste beveiligingstoestellen moe ten
zodanig zj/n aangebracht dat zij gemakkel,jk kunnen worden
onderhouden en vervangen. De con troleerbare beveiligingstoestellen
moeten tevens zodanig z(jn aangebracht dat deze gemakkelijk kunnen
warden gecontroleerd.

3.8.4 Tussen een beveillgingstoestel tegen te hoge respectieve/41k te lage
druk en hat te beveiligen deal van de leidingwaterinstal!atie mag geen
afsluitmogel,7kheid aanwezig z,jn.

1. Titels van de vermelde norm en andere publicaties
NEN 1006 Algemene voorschriften voor eidingwaterinstallaties

(AVWI-2002)
BRL-K 656 Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen

van drinkwater.
ISSO 14 Zonneboilers; ontwerp, uitvoering en advisering, uitgave

1992
ISSO 59 Grote zonrieboilers, uitgave 2001
Zonnekeur-criteria ZK-2:2003, Fabrieksmatig geproduceerde

zonneboilersystemen

Kiwa ATA Attest op toxicologische aspecten

2. Definities
primair medium: Het warmteoverdragend medium (collector medium).

secundair medium: Het te verwarmen drinkwater.

warmtewisseiaar: Een toestel waarin warmte-uitwisseling plaatsvindt
tussen bet primaire en secundaire medium.

warmtewisselaar met enkele scheidingswand: Een warmtewisselaar,
waarbij het primaire en secundaire medium door één wand zijn
gescheiden.

warmtewisselaar met dubbele scheidingswand: Een warmtewisselaar,
waarbij het primaire en secundaire medium door twee wanden zijn
gescheiden.

tussenmedium: Het medium dat zich bij een dubbele scheidingswand
bevindt tussen de wanden die het primaire en secundaire medium van
elkaar scheiden.
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primaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking komt
met het primair medium.

secundaire zijde: De zijde van de warmtewisselaar die in aanraking
komt met het warmtapwater.

zonneenergiesysteem: systeem dat ten doel heeft tapwater te
verwarmen m.b.v. zonne-energie. Dit systeem bestaat minimaal uit
een collector, voorraadvat en naverwarmer.

3. Algemeen

Zonne-energiesystemen kunnen zowel in woninginstallaties als in

collectieve installaties worden toegepast. De inhoud van dit werkblad

richt zich met name op de individuele zonne-energiesystemen. Voor

meer informatie over grote zonne-energiesystemen, zie ISSO 59.

Individuele zonne-energiesystemen worden ook behandeld in ISSO 14.

De toe te passen materialen en toestellen, waaronder

warmtewisselaars, moeten voldoen aan de eisen gesteld in Kiwa

beoordelingsrichtlijnen en zijn voorzien van een erkende

kwaliteitsverklaring.

4. Beschrijving zonne-energiesystemen
De meest voorkomende zonne-energiesystemen zijn:
1. systeem met gedwongen circulatie over de collector;
2. systeem met natuurlijke circulatie over de collector (thermosifon);
3. systeem waarbij de opslagfunctie is geIntegreerd met de

zonnecollector (ICS).

In figuur 1 is een principeschets van een zonne-energiesysteem
weergegeven.

collector

warmtapwater

voorraadvat :
expansievat

circulatie met pomp drinkwater

Figuur 1: Principeschets van circulatie met pomp in ean geheel met

vloeistof gevuld systeem
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4.1 Systeem met gedwongen circulatie over do collector
Bij dit systeem wordt er gecirculeerd d.m.v. eon pomp, die door eon
elektronische regeling wordt gestuurd. De pomp draait indien de
temperatuur in de zonnecollector hager is dan do temperatuur in het
voorraadvat. Als de temperatuur in het voorraadvat ca. 80 °C
overschrijdt, stopt do pomp.
In de diverse systeemvarianten is de beveiliging tegen bevriezen en
oververhitting verschillend uitgevoerd. Er zijn 3 varianten:
a) volledig vloeistof gevuld;
b) dampverdringing;
a) terugloopsysteem.

Ad a) Volledig vloeistof gevuld systeem
Bescherming tegen bevriezing met een daarvoor geschikt
vorstbeschermingsmiddel voorzien van ATA.
Indien de temperaturen zo hoog kunnen oplopen dat oververhitting
kan optreden, wordt de overtollige warmte afgevoerd m.b.v. een
overbelastingswarmtewisselaar.

Ad b) Dampverdringingsysteem
Bescherming tegen bevriezing met een daarvoor geschikt
vorstbeschermingsmiddel voorzien van ATA.
Bij dreigende oververhitting verdampt eon deel van hot medium en
wordt do rest van hot medium uit de collector teruggedrongen in eon
expansievat.

Ad C) Terugloopsysteem
Het collectormedium is drinkwater of eon vloeistof met Kiwa ATA.

Hiernaast is er oak Iucht aanwezig.

Bij dreigende bevriezing of oververhitting wordt de pomp
uitgeschakeld waardoor het collectormedium terugloopt in hot
terugloop- of opslagvat en do collector alleen met lucht wordt gevuld.

In figuur 2 A en 2 B zijn principeschetsen van terugloopsystemen
weergegeven.
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0.:.

“èouector warmtapwater

drinkwater

Figuur 2 A: Principeschets Figuur 2 B: Principeschets

terugloopsysteem met terugloopsysteem met primair

warmtapwater in voorraad medium in voorraad

4.2 Natuurlijke circulatie over de collector

Bij dit systeem wordt de circulatie gedreven door het

temperatuurverschil tussen het opslagvat en de collector (natuurlijke

circulatiel. Dit werkt alleen als het opslagvat boven de collector is
geplaatst.

Het collectormedium bij geheel met vloeistof gevulde systemen is

drinkwater met een vorstbeschermingsmiddel voorzien van ATA. Het
vorstbeschermingsmiddet voorkomt schade door bevriezen van
inwendige onderdelen van de collector (absorbers en leidingenl en

eventueel buitendaks geplaatste collectoraanvoer en -retourleidingen.

In figuur 3 is een principeschets van geheel met vloeistofgevulde

systemen weergegeven.

warmtapwater

voorraadvat

0:.
R coIIector

drinkwaler

expansievat

natuurtijke circulatie (thermosifon)

Figuur 3: Principeschets van natuurlijke circulatie in een geheel

met vloeistof gevuld systeem
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4.3 Opslagiunctie geintegreerd met zonnecollector (ICS = Integrated

Collector Storage)

In deze zonneboiler zijn opslagvat en zonnecollector volledig

geIntegreerd en in één behuizing ondergebracht, die op het dak wordt

geplaatst.

In figuur 4 detail van een ICS-systeem weergegeven.

De druk in het collectorcircuit wordt bepaald door expansie van het

collectormedium.

C

binnenbuis

buitenbuis

capillair

Figuur 4: Detail van een ICS-systeem

Voor een overzicht van de kenmerken van de belangrijkste typen
zonne-energiesystemen zie tabel 1.

procesvloeistor—
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5. Beveiligingen van bet zonne-energiesysteem
Kenmerkend van zonne-energiesystemen is dat in tegenstelling tot

toestellen die gebruik maken van gas of elektriciteit, de energietoevoer

niet gestopt kan worden. Er moeten daarom additionele voorzieningen

worden getroffen om te voorkomen dat in de systemen een gevaarlijke

situatie ontstaat tengevolge van te hoge temperaturen en/of te hoge

drukken.

De standaard in bet systeem ingebouwde beveiligingen moeten

effectief zijn onder alle te verwachten situaties, inclusief het afsluiten

of falen van elektra en koudwatertoevoer. Het gebruik van leidingwater

voor het wegkoelen van overtollige warmte ten behoeve van

beveiliging dient zo mogelijk te worden vermeden.

De pompregeling of een andere voorziening zoals een PT-klep voorkomt

het ontstaan van te hoge temperatuur en druk. Daarnaast zijn tevens

extra beveiligingen ingebouwd die bet systeem beschermen in bet

geval van een falende regeling en/of installatiefouten. Indien deze

beveiliging in werking is getreden, moet de oorzaak van de storing

warden verholpen en kan bet zo zijn dat de installatie opnieuw volgens

voorschrift moet warden gevuld.

6. Naverwarming
De temperatuur in bet opslagvat van zonne-energiesystemen is sterk

afhankelijk van de hoeveelheid instraling en tapgedrag. Hierdoor zal niet

gegarandeerd kunnen warden dat de temperatuur van bet door zonnne

energiesystemen geleverde warmtapwater altijd voldoende is om de

minimaal vereiste warmtapwatertemperatuur van 55 °C op de

warmwatertappunten te realiseren (woninginstallaties zonder

circulatie). Voar woninginstallaties met circulatie en voor collectieve

instaHaties is dit 60 °C. Zonne-energiesystemen moeten daarom

warden voorzien van een naverwarming.

Kenmerken voor naverwarming:

1. Onder atle voorkomende situaties moet de minimale temperatuur en

boeveelbeid warm water aan bet tappunt warden gehaald. De

naverwarming moet dus de gevraagde hoeveetheid warm water van

minimaal 55 °C aan bet tappunt kunnen leveren. Voor het bepalen

van de inhoud en bet vermogen van het warmtapwatertoestel

(naverwarming), zie WB 2.1 E;

2. Indien de vereiste temperatuur aan bet tappunt wordt bereikt met

bet zonne-energiesysteem, mag de naverwarmer niet inscbakelen;
Indien tussen de uitlaat van de zonneboiler en de inlaat van de

naverwarmer een mengventiel is geplaatst, mag dit mengventiel
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niet lager worden ingesteld dan de instelling van de
warmtapwatertemperatuur van de naverwarmer.

3. Naverwarmer is bestand tegen hoge inlaattemperaturen van
warmtapwater afkomstig van het zonne-energiesysteem. Bij zonne
energiesystemen met Zonnekeur is de warmtapwatertemperatuur

aan de uitlaat begrensd op 85 °C. Naverwarmingstoestellen
voorzien van het Gaskeurlabel NZ (naverwarmer zonneboilers) zijn
minimaal bestand tegen een maximale inlaattemperatuur van
85 °C;

4. Door het regelgedrag van naverwarmingstoestellen kunnen
aanzienlijke variaties in de temperatuur van het geleverde
warmtapwater optreden. Kies daarom bij voorkeur voor een
naverwarmingstoestel voorzien van het Gaskeurlabel NZ. Deze
toestellen garanderen een minimale temperatuurvariatie bil
verhoogde inlaattemperaturen. Ook is plaatsing van een
thermostatisch mengventiel een optie.

Voor de plaatsing van het thermostatisch mengventiel zie figuur 5a en
Sb.

Collector

Thermostatisch mengventel

KW

Thermostatisch mengventiel ter bescherming van de naverwarmer afstellen op max. 85 C.

Figuur 5a Zonne-energiesysteem met thermostatisch mengventiel
tussen zonneboiler en naverwarmer
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CoIIector,,,/./’] Naverwarmer Thermostatisch

WW

flboiler

1KW

Thermostatisch mengventiel bij voorkeur afstellen op max. 65 C. Thermostatisch

mengventiel moet zijn voorzien van de vereiste beveiliging (keerkiep).

Figuur 5b Zonne-energiesysteem met thermostatisch mengventiel na

de naverwarmer geplaatst

7. Beveiliging tegen hoge warmtapwatertemperaturen.

Omdat zonne-energiesystemen warmtapwater kunnen leveren met een

veel hogere temperatuur dan 55 °C (oplopend tot ruim 80 °C), is het

raadzaam om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de

warmtapwatertemperatuur op de tappunten hoger wordt dan 70 °C.

Hiertoe kan bijvoorbeeld:

a) een mengventiel na de naverwarmer worden geplaatst;

of

b) tappunten worden voorzien van thermostatische mengkranen.

()
8. Beveiligingen

Een zonne-energiesysteem met hierachter een naverwarmer geplaatst,

kan worden beschouwd als een serieschakeling van

warmtapwatertoestellen, zie WB 4.4 B. Deze serieschak&ing van

warmtapwatertoestellen vereisen een beveiliging tegen:

- terugstromen van warmtapwater;

- tegen het optreden van te hoge druk in de warmtapwaterinstallatie;

* onderdruk in voorraadwarmtapwatertoestellen.

Voor deze beveiligingen zie WB 4.4 B.
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9. At sluit- en aftapmogelijkheid
Aan de instroomzijde van een warmtapwatertoestel of een serie van
toestellen moet een afsluiter (stopkraan) zijn aangebracht. Deze
afsluiter mag gecombineerci warden met de in WB 4.4 B vermelde
beveiligingen (inlaatcombinaties).
Warmtapwatertoestellen moeten gemakkelijk kunnen worden
losgekoppeki.

Voorraadwarmtapwatertoestellen moeten volledig kunnen worden
geledigd.

10. Warmtewisselaars met enkele of dubbele scheidingswand
Toegepaste warmtewisselaars moeten voldoen aan de eisen gesteld in
de KIWA BRL-K656 en zijn voorzien van een erkende
kwaliteitsverklaring.

Opmerking:

Hat collectorsysteem Ide primaire zijde) mag uitsluitend warden gevuld
met het voorgeschreven medium. Zie hiervoor ook de instructie van de
leverancier.

In de volgende gevallen mag een enkeiwandige warmtewisselaar
warden toegepast:
1. warmtewisselaar zonneboiler: Indien de primaire zijde is gevuld met

drinkwater of een vloeistof met ATA;

2. warmtewisselaar naverwarmer:

a) Indien het primair medium van de cv-installatie drinkwater of
een vloeistof met ATA is en het (gezamenlijk opgesteld)
nominaal vermogen van de cv-ketel(s) t.b.v. ruimteverwarming

S 45 kW is;

b) Of indien de cv-kete)(s) alleen bedoelci is I zijn voor levering van

warmtapwater (geen koppeling met de cv-insta)latie).

In alle andere gevallen moeten de warmtewisselaars van het zonne
energiesysteem zijn uitgevoerd met een dubbele scheidingswand.

11 Wachttijden
Oak bij deze installaties moet rekening warden gehouden met
wachttijdon volgens WB 4.4 A.
Indien in de zomerperiode de naverwarmer niet in werking treedt, zal
de Ieidingwachttijd toenemen als gevolg van de Ieidinglengte tussen de
zonneboiler en naverwarmer.
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WERKBLAD LEIDtNGWATERINSTALLATIES
WB 4.5

BRANDBLUSINSTALLATIES
Al

DATUM: JUNI 2004
VEWI N

gerneen

Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006
(AVWI-2002) het volgende gestelci:

4.5. / Uitvoeringen
Brandblusinstalla ties warden onderscheiden in:

a brandb/usinstallaties die uitsluitend zjn badoeld voor brandbestrijding
en afzonder/jjk warden gevoed uit hat distributienet van een
water/eid/ngbedrijf of uit een co/lec tie ye watervoorziening;

b brandblusinstallaties die uitsluitand z(/n bedoeld voor brandbestr,ding
en die a/s een afzonder/j/ke groep warden gevoed u/t een
/eidingwaterinsta/Iatie;

c brandb/usinstallaties die gemtagreerd z(jn opgenomen in een
/eidingwaterinsta/Iatie;

d comb/na ties van de onder b) en ci aangegeven uitvoeringen.

4.5.2 Aans/uitingen
Brandb/usinstallaties die uitsluitend zfn bedoeld voor brandbestr4iding
A/s een onder 4.5. 1 a en 4.5 1 b aangegeven insta//atie rechtstreeks is

2 aangeslotan op hat distributienet van een waterleidingbedrijf of op een
collect/eve watervoorz/en/ng, dan moat

a de uitvoering van de brandb/usinstalla tie zo zijn dat voor de voeding
.2 aI/een hat water uit het distr/butienat van een waterleidingbedri7f of ult

een collect/eve watervoorziening kan warden gebruikt,
b direct na het Ieveringspunt een contro/earbare keerk/ep of/nd/en nodig

een toestel met ean hager beve/Iigingsniveau z,jn aangebracht;
c in de zu/gleiding van even tua/e pompen een vertraagd werkende

lagedrukbaveiliging z(/n aangebracht. De vertragingst(jd en do druk
moetan afzonderI/k ins telbaar en verzegelbaar zijn. Hat is niet
noodzakelj/k dat do drukverhogingspompen door de Iagedrukbeveillging
vergrande/d buiten werking warden gas te/d;

d do uitvoering goheel vo/doen aan de eisen voor eon
/eid/ngwatar/nsta//atie. Voor hat gedeelte na do controleerbare kearklap

of do bedieningsafslu/ter voor de brandb/usinstal/atio, die do verb/nd/ng
vormt met hat distr/but/enot van een waterlo/dingbodrijf of met een
collect/eve watervoorz/an/ng, kan met betrakking tot de
materiaa/keuza, onverminderd hat gastelde in 1.4 c, een uitzondering
warden gemaakt;

a bij toepassing van eon druk(voorraad)tank, do toevoerleiding, voor hat
op pall houdan van het waterniveau in de druktank, rechtstreeks zin
aangosloton.

Uitgave Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN
Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 1019 2280 CA Rilswijk telefoon 070 4144750
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In de toe voer/eiding naar de druk tank en in de toe voerleiding naar de
brandb/usinsta/la tie moet een terugstroombeveillging z,jn aangebracht.
Tevens moet even tue/e terugstroming uit de instal/atie of
druk (voorroad,) tank worden gesignaleerd.

4.5.3 Brandblusinstallaties die zijn gem tegreerd met een
Ieidingwaterinstallatie
Bij brandblusinstaiaties zoo/s onder 4.5. 1 c is aangegeven, moet:

a de gehele brandb!usinstallatie vo/doen aan de eisen voor
Ieidingwaterinstalla ties;

b aan het begin van de leidingen, waar, door Iangdurig verbiUf van
Ieidingwater, k wa/iteits var//es van leiding water optreedt, een
controleerbare keerk/ep zn aangebracht;

c in do zuigleiding van eventuele pompen een vertraagd werkende
Iagedrukbeveiliging z,jn aangebracht. De vertragingstd en de druk
moeten afzonderll/k ins telbaar en verzege/boar z,jn. Het is n/ct
noodzakel(/k dat de drukverhogingspompen door de Iagedrukbeveillg/ng
vergrendeld buiten working worden yes teld.

4.5.4 Gecombineerde uitvoeringen
B(f brandblusinsta//aties zoa/s onder 4.5. 1 d is aangegeven, z(/n de
afzonderlj/ke bepalinyen van toepassing, zoo/s die zj/n yes te/d voor
brandb/usinstalla ties a/s bedoe/d onder 4.5. 1 b en 4.5. 1 c.

4.5.5 Brandb/usinsta//aties die uits/uitend zljn bedoeld voor brandbestrijding
en n/c t-rech tstreeks z,/n aanges/o ten
A/s een onder 4.5. 1 a en 4.5. 1 b aengegeven /nsta//a tie niet
rechtstreeks (= onderbroken) is aangcs/oten op het distributienet van
een water/eidingbedraf of op een collect/eve watervoorziening, moet
hat gedeelte tot en met de onderbreking geheel voldoen aan de c/sen
voor Ieidingwaterinstallaties.

Dit Werkblad heeft betrekking op de hierna volgende soorten
brand blusinstallaties.
Dit Werkblad is niet van toepassing op droge stijgleidingen, zie 8.

Agemeen Slanghaspels Automatische Terrein- Open sproei
en kleine sprinkler- leidingen met installaties
blusmiddelen installaties brandkranen

rIp
WB4.5 W04.5A WB4.58 W64.5C W84.50
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1. Titels van de vermelde wetgeving, normen en publicaties
N EN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

(AVWI-2002)
NEN 1184 Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en

toestollen in water-, gas- en stadsverwarmings
leidingnetten en voor riolering

Waterleidingwet, gepubliceerd door hot Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuboheer in
het Staatsblad 2001, nr. 581

Waterleidingbesluit, gepubliceerd door het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in
het Staatsblad 2001, nr. 31

Voorschriften voor automatische sprinklerinstallaties (VAS), januari
2002, Nationaal Contrum voor Preventie

BRL-K637 Beveiligingstoestellen voor sprinklorinstallaties met een
drukvoorraadvat

BRL-K643 Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: vaste
slanghaspels met vormvaste slang

BRL-K646 Terugstroombeveihgingstoestellen voor zuig-, of
perskruisverbindingen

2. Definities
Bluswaterleiding: Eon leiding uitsluitond bestemd voor het aansluiten
van brandblustoestellen.

3. Algemeen
3.1 Bij het aanleggen van een brandblusinstallatie rnoet - mede in verband

met do benodigde volumestroom - vroegtijdig, dat wil zeggen in hot
ontwerpstadium, overleg met hot waterleidingbedrijf worden
gopleegd. Voor nadere toelichting zie 9.

3.2 Rechtstreeks op het distributienet van eon vvaterleidingbedrijf aange
sloten brandblusinstallaties mogen niet worden gevoed met water uit
andere watervoorzieningen. Ook aansluitingen voor do brandweer zijn
hierop niet toegestaan.

3.3 Onderbroken aangesloten brandblusinstallaties mogen worden gevoed
met water uit een andere watervoorziening (waaronder brandweer
aansluitingen), mits dat water wordt toegevoerd aan/na de
voorraadbak (zie principeschets in 7.1) en het vulpunt voldoet aan
hot gostelde in artikel 4.2 van NEN 1006 (zie hiervoor ook WB 4.2).

Voor het maken van eon brandweeraansluiting op de sprinklerleidin
gen (na do voorraadbak/onderbreking), wordt verwezen near de
Voorschriften voor automatische sprinklerinstallaties.

3.4 Iii een rechtstreeks aangosloten brandblusinstallatie mogen geen anti
corrosiemiddelen worden toegevoegd. Dus ook niot in situaties
waarbij hot is toogestaan om na de terugstroombeveiliging of
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bedieningsafsluiter Ieidingmaterialen toe te passen die afwijken van
hetgeen is gesteld voor een eidingwaterinstallatie.

4. Aanleg van brandblusinstallaties
Voor het aanleggen van een brandblusinstallatie moet er bij voorkeur
een separate brandblusleiding worden aangelegd. Net na het
Ieveringspunt van het waterleidingbedrijf of verder in de
Ieidingwaterinstallatie wordt dan een separate brandblusleiding
afgetakt van de drinkwaterleiding. Direct na de aftakking moet een
beveiliging overeenkomstig WB 3.8 worden aangebracht.
De brandblusleiding moet bij bet binnenkomen en verlaten van een
ruimte en bij aftakkingen worden gecodeerd met ‘geen drinkwater”.

5. Toestellen
5.1 AIle afsluiters, brandkranen, slangaansluitingen en dergelijke moeten

voldoen aan de Nederiandse normen en zo mogeiijk voorzien zijn van
het Kiwa-Keur of -Attest, opdat genormaliseerde sleuteis,
opzetstukken en siangkoppelingen kunnen worden toegepast.

5.2 De plaatsen, waar zich afsiuiters en brandkranen bevinden, moeten
goed bereikbaar zijn en worden aangeduid door goed zichtbare, in de
onmiddeiIijke nabijheid, aangebrachte aanwijsborden (voigens
NEN 1184).

6. Aansluitingen op de openbare drinkwatervoorziening
De wijze van aansiuiten op de openbare drinkwatervoorziening wordt
door het waterieidingbedrijf bepaaid. in het aigemeen zulien hierbij de
voigende aandachtspunten worden aangehouden:
a. de brandbiusinstaiiatie en de drinkwaterinstaliatie (of combinatie

hiervan) zulien door één aansiuitIeiding (dienstieiding) worden
gevoed. De waterverbruiken worden hierbij door één watermeter
gemeten;

b. de aansiuitieiding zal zo ruim worden bemeten dat de benodigde
volumestroom voor het biuswater niet in gevaar wordt gebracht
door de overige verbruiken;

c. indien de benodigde volumestroom voor bet bluswater groter is
dan die voor de overige verbruiken, dan zal, behoudens bij
sprinklerinstaliaties, in de aansluitIeiding een in gesioten stand
verzegeide afsluiter worden gepiaatst. Voor het normale gebruik
zal een omloopleiding met watermeter worden aangebracht, zie
principeschets in 7.2. Met betrekking tot de verzegeide afsiuiter
kan nog worden gesteld, dat bet snel kunnen openen van de
afsluiter in geval van brand gewaarborgd moet zijn. Het verbreken
van de verzegeiing moet binnen 24 uur aan bet waterieidingbedrijf
worden gemeld;
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d. het al dan niet onderbroken aansluiten van de brandblusinstallatie
zal mede afhangen van de beschikbare druk en volumestroom ter
plaatse.

7. Principeschetsen
7.1 BrandbusinstaIIatie met andere watervoorziening

hoof
biding

Do EA kan vorvallen indian hier direct voor een watermeter met geintegreorde
keerkbep van hot waterbeidingbedrijf is goplaatst.

7.2 Omboopbeiding met waterrneter

hoofd
leiding

8. Droge stijgleidingen
Droge stijgleidingen hebben geen permanente verbinding met de
openbare drinkwatervoorziening en dienen in geval van brand
bbuswater aan te kunnen voeren met behuip van brandbluspompen,

drinkwaberinstalbatie

andere externe
watervoorziening

verzegeld

leveringspunt

die water betrekkeri uit brandkranen aangesloten op de openbare
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drinkwatervoorziening, u[t open water, tankwagens, blusvijvers,
geboorde putten en dergelijke.

9. Waterleidingaspecten met betrekking tot brandblusvoorzieningen
(toelichting)
Naast onder andere oppervlaktewater wordt in zeer veel gevallen het
door een waterleidingbedrijf geleverde drinkwater als bluswater
gebruikt. Ten behoeve van de brandbestrijding zijn hiertoe op het
hoofdleidingnet van het waterleidingbedrijf brandkranen aangesloten.
Ook de in percelen aanwezige brandblustoestellen zullen veelal op de
openbare drinkwatervoorziening zijn aangesloten. Ten aanzien van de
waterlevering is het waterleidingbedrijf echter gehouden aan hetgeen
hierover in de Waterleidingwet is opgenomen. De primaire taak van
een waterleidingbedrijf is omschreven in artikel 4 lid 1 van de
Waterleidingwet, hetwelk luidt: “De eigenaar van een
waterleidingbedrijf is gehouden zorg te dragen, dat cle levering van
deugdelijk eidingwater aan de verbruikers in zijn distributiegebied
gewaarborgd is in zodanige hoeveelheid en onder zodanige druk als
het belang der volksgezondheid vereist”.
Uit dit artikel blijkt dat de verplichtingen ten aanzien van de
deugdelijkheid, de hoeveelheid en de druk primair zijn gebonden aan
de belangen van de volksgezondheid. Hieruit volgt dat op grond van
deze Wet niet zodanige eisen aan het waterleidingbedrijf kunnen
worden gesteld, dat te alien tijde een optimale ieveringsmogeiijkheid
van bluswater wordt bereikt. Aan de waterleidingbedrijven worden
veelal op grond van concessievoorwaarden of door gemeentelijke
verordeningen minimum eisen gesteld aan de levering van biuswater
via brandkranen. Voorts is in het Waterleidingbesluit nog een aantal
bepalingen opgenomen met betrekking tot de beveiliging tegen
verontreiniging van het drinkwater. Uit een en ander volgt dat overleg
van de architect of adviseur met hat waterleidingbedrijf betreffende
de aanieg van brandblusinstailaties evenzeer noodzakelijk is als
overleg met de Brandweer en de brandverzekering.
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BRAN DBLUS INSTALLATIES

VEWIN Brandslanghaspels DATUM. JUNI 2004

1. Algemeen
Brandslanghaspels zijn bedoeld om te gebruiken voor het blussen van
een brand.
Brandslanghaspels moeten voldoen aan de eisen gesteld in Kiwa BRL
K643 en moeten zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring.

2. Installatie
2.1 Indien de brandslanghaspel uitsluitend bedoeld is voor brandblussing,

moet bij elke brandslanghaspel de aanduiding zijn aangebracht:
“alleen te gebruiken bij brand.

2.2 Separate brandblusleiding
Bij voorkeur meet er net na het Ieveringspunt van het
waterleidingbedrijf of verder in de Ieidingwaterinstallatie een separate
brandblusleiding worden afgetakt van de drinkwaterleiding. Direct na
de aftakking moet een controleerbare keerkiep (EA) worden
aangebracht (indien mogelijk op een afstand van maximaal 150 mm).
De bedieningsafsluiter van elke brands)anghaspel moet, in het kader
van legionella preventie, in gesloten stand worden verzegeld en
jaarlijks worden gecontroleerd of de verzegeling nog functioneel
aanwezig is.
De brandblusleiding moet bij het binnenkomen en verlaten van een
ruimte en bij aftakkingen worden gecodeerd met “geen drinkwater”.
Voor een principeschets van een separate brandblusleiding zie 3.1.

2.3 Geen separate brandblusleiding
Als er geen separate brandblusleiding wordt aangelegd, moet:
1: tenzij de bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel maximaal

1 50 mm na de aftakking is aangebracht (doorlussen), direct na de
aftakking van de drinkwaterinstallatie een controleerbare keerkiep
(EA) worden aangebracht (indien mogelijk op een afstand van
maximaal 150 mm) en moet deze )eiding bij het binnenkomen en
verlaten van een ruimte en bij aftakkingen worden gecodeerd met
“geen drinkwater”.

2: de bedieningsafsluiter van elke brandslanghaspel, in het kader van
legionella preventie, in gesloten stand worden verzegeld en
jaarlijks worden gecontroleerd of de verzegeling nog functioneel
aanwezig is.

Voor een principeschets van een niet-separate brandblusleiding zie
3.2.
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2.4 Andere doeleinden
Indien de brandslanghaspel oak voor andere doeleinden worden
gebruikt dan brandblussing, moet in de toevoerleiding een beveiliging
worden aangebracht overeenkomstig WB 3.8.
Tevens is het uitvoeren van een risicoanalyse en hieruit volgend
opname in een beheerspian noodzakelijk.

2.5 OPMERKING:
Let op:
a: Athankelijk van de toepassing van de afsluiter moet de

verzegeling van deze afsluiter of in open stand of in gesloten
stand plaatsvinden:
• in open stand verzegelen: de afsluiter die deel uitmaakt van de

controleerbare keerklep;
• in gesloten stand verzegelen: de handbediende bedienings

afsluiter van de brandslanghaspel.
b: Bij een brandslanghaspel die is voorzien van een automatische

bedieningsafsluiter moet niet deze bedieningsafsluiter, maar de
straalpijp aan de slang worden verzegeld.

2.6 Indien het in bestaande situaties onmogelijk is am een controleerbare
keerkiep in te bouwen, dan is opname van het leidingdeel naar de
brandslanghaspel in een beheerspian noodzakelijk.

2.7 Brandslanghaspels in niet vorstvrije ruimten mogen zijn aangesloten
door middel van een droge toevoerleiding met aan het begin een
afsluiter.
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3. Principeschetsen
3.1 Separate brandblusleiding
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3.2 Geen separate brandblusleiding
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